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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran 

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Besar Uji Standar Karantina 

Pertanian menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai turunan 

dari Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2020-2024. 

 

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2020 

sampai tahun 2024, diperlukan langkah-langkah terobosan melanjutkan 

kebijakan sebelumnya, dan merupakan upaya terintegrasi yang saling 

memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, 

terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian 

sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan 

keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Besar Uji Standar 

Karantina Pertanian akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi 

gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian 

sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan 

penyakit hewan  karantina  (HPHK),  dan  organisme  pengganggu  tumbuhan 

karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, 

memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan 

akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas 

pelayanan publik. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar Uji Standar Karantina 

Pertanian telah melakukan review Rencana Strategis tahun 2020-2024 

dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja 

Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dengan 

mengacu pada Rencana Strategis Badan Karant ina  Pertanian Tahun 

2020-2024. 
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Rencana Strategis Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Tahun 

2020-2024 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun 

pembangunan Balai Besar Uji Standar Karantina pertanian.  

Jakarta,   Juni 2020 

                  Kepala,   

 

   Drh. Sriyanto, M.Si, PhD 

                NIP.197008152001121001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum  

 

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian 

mempunyai peran dan dukungan dalam keberhasilan pencapaian target Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui upaya cegah tangkal Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina 

(HPHK) serta pengawasan keamanan pangan, sehingga kegagalan pencapaian 

target RPJPN dan RPJMN karena OPTK dan HPHK dapat dihindari. 

 

Pelaksanaan kegiatan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengacu 

pada  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/9/2006 tanggal 

12 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Uji Standar 

Karantina Pertanian yang mengamanatkan bahwa Balai Besar Uji Standar 

Karantina Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan uji standar, uji 

rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium 

karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.  

 
Dukungan BBUSKP dalam mencapai keberhasilan target RPJPN dan RPJMN 

diwujudkan dalam sasaran strategis yaitu:  

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional 

melalui percepatan pengujian media pembawa yang akan di ekspor ke 

berbagai negara melalui Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian;  

2. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional melalui 

pengujian laboratorium dan uji rujukan;  

3. Meningkatnya penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Unit 

Pelaksana Teknis melalui Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Menajemen 

Mutu yang dilakukan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 

terhadap laboratorium uji di Unit Pelaksana Teknis; serta 
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4. Mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup 

Badan Karantina Pertanian dan Meningkatnya kualitas layanan publik. 

 

Selain itu, BBUSKP juga berkontribusi dalam memberikan jaminan ketersediaan 

pangan dan produk pangan sehat melalui hasil pengujian laboratorium serta 

memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan maupun produksi 

pertanian, dan diterima di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi 

positif dengan peningkatan daya saing bangsa.  

 

Dalam rangka mewujudkan BBUSKP sebagai instansi pelayanan pemerintah yang 

baik, bersih dan transparan (good, clean and transparant government) dan 

menjamin hasil uji yang valid dan akurat, BBUSKP mengadopsi beberapa standar 

sistem manajemen yang meliputi : SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen 

Mutu-Persyaratan; SNI ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan – Persyaratan dengan panduan penggunaan, SNI ISO/IEC 

17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan 

Kalibrasi dan SNI ISO/IEC 17043:2010 tentang Penilaian Keseuaian -Persyaratan 

Umum Uji Profisiensi. 

 

Sistem manajemen diperlukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan 

strategi dalam mewujudkan visi dan misi secara berkelanjutan dan terstruktur. 

Selain penerapan ke 4 (empat) standar tersebut, sesuai dengan amanat pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, 

BBUSKP sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, 

menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan maklumat 

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan.   

 

Sebagai Instansi Pemerintah BBUSKP wajib menerapkan manajemen risiko 

dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel yang dilakukan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 

Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

Dalam kurun waktu 2015-2019, BBUSKP telah mengoptimalkan peran melalui 

peningkatan kualitas dan kuantitas pengujian serta meningkatkan sistem 

pelayanan berbasis IT berupa Sistem Informasi Manajemen Laboratorium 

(SIMLAB), Sistem Manajemen Koleksi Standar Karantina Hewan (SIMKOKOH), 

Quarantine Laboratory Information System (Q-LIS), dan Quarantine Positive 

Control Laboratory (Q-POL).  

 

Keberhasilan dalam penyempurnaan dan peningkatan peran dan fungsi BBUSKP, 

tidak terlepas dari program penyediaan sumberdaya: ketersediaan anggaran, 

sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang lengkap. 

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

bersih (clean governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan perlu 

terus dipelihara dan ditingkatkan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis 

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP). 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBUSKP memiliki dan menggunakan 

barang-barang milik negara atau inventaris. Secara garis besar barang-barang 

yang dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN) di BBUSKP terbagi 

menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu barang tidak bergerak dan barang bergerak. 

Barang tidak bergerak seperti tanah, gedung kantor, gedung laboratorium 

(karantina tumbuhan, karantina hewan dan keamanan hayati), instalasi hewan 

coba, Musholla, gedung arsip. Sedangkan barang bergerak seperti kendaraan 

dinas roda dua dan empat, meubelair, alat-alat laboratorium, AC dan lain-lain. 

Sampai dengan tahun 2019 pengadaan BMN yang telah dilaksanakan berupa 

rehabilitasi gedung untuk laboratorium karantina tumbuhan, pengadaan AC Split 

Laboratorium Karantina Tumbuhan, pengadaan springkle laboratorium karantina 

tumbuhan, pengadaan meubelair laboratorium KT, pengadaan pengolah data.  

 

Laboratorium Karantina Tumbuhan dilengkapi dengan peralatan utama dan 

peralatan penunjang yang digunakan pada saat pengujian berlangsung. Ada tujuh 
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ruang pengujian di Laboratorium KT yaitu Virologi, Bakteriologi, Mikologi, Gulma, 

Entomologi, Nematologi, Biomolekuler dan Kehati Nabati. Selain ruang utama 

laboratorium karantina tumbuhan juga dilengkapi dengan ruang penunjang antara 

lain ruang sterilisasi, bahan, alat, koleksi, ruang staf dan ruang seminar. Sampai 

dengan tahun 2019 BBUSKP melakukan beberapa perbaikan untuk gedung 

laboratorium Karantina Hewan maupun Karantina Tumbuhan sebagai penunjang 

tusi BBUSKP yaitu pemeliharaan lift yang sering menjadi kendala. 

 

Laboratorium Karantina Hewan dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan 

penunjang dengan enam ruang pengujian, yaitu Bakteriologi, Sero-Virologi, 

Mikologi, Parasitologi, Biomolokuler, dan Patologi. Laboratorium Karantina Hewan 

juga dilengkapi dengan fasilitas pengujian Bio-safety level 2 dan Bio-safety level 3. 

Sedangkan Laboratorium Keamanan Hayati terdiri dari Keamanan Hayati Hewani 

dan Nabati, dengan fasilitas yang dimiliki yaitu: Ruang LCMSMS, GCMS, 

Spektrofotometer UV-VIS, AAS, ICPMS dan HPLC.  

 

Ketiga laboratorium dilengkapi dengan sarana penunjang seperti ruang 

penyimpanan bahan dan alat, ruang penyimpanan sampel, ruang pencucian alat 

dan ruang staf. Laboratorium juga dilengkapi dengan peralatan canggih seperti 

real time PCR, Sequencing, mikroskop 3D (tiga dimensi), LC-MS MS, GC-MS, 

AAS, ICPMS dan HPLC serta peralatan lainnya yang mendukung pelaksanaan 

pengujian. 

 

1.1.1 Capaian Kerja Laboratorium Karantina Tumbuhan 

Ruang Lingkup Uji yang telah memperoleh Akreditasi pada Laboratorium 

Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati BBUSKP untuk penerapan 

SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2010 terdapat pada Tabel 1 dan 

Tabel 2. 

 

Tabel 1.  Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan pada 
penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 

 
RUANG LINGKUP PENGUJIAN LABORATORIUM KARANTINA TUMBUHAN 

Bidang 
Pengujian 

Bahan atau 
produk yang diuji 

Jenis Pengujian atau sifat-sifat 
diukur 

Spesifikasi, Metode Pengujian, 
Teknik yang digunakan 

Biologi   
Umbi kentang 

Cendawan 
1. Helminthosporium solani 

 
IKMM.001  
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Biji gandum 
 
 
 
Biji kedelai  

 
 
2. Tilletia indica 
 
 
 
3. Peronospora manshurica 

(Metode Kertas Saring) 
 
IKMM.002  
(Metode Washing Test, 
Mikroskopis) 
 
IKMM.003 
(Washing test dan uji viabilitas 
spora) 

Biologi   
Spesimen lalat 
buah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesimen 
Trogoderma 
granarium 
 
 
Spesimen Raoiella 
indica dan 
Phyllocoptruta 
oleivera 
 

Serangga  
I. Spesimen lalat buah 

1. Bactrocera albistrigata    
(Meijere) 

2. Bactrocera carambolae  
(Drew & Hancock) 

3. Bactrocera caudata  
(Fabricius) 

4. Bactrocera cucurbitae   
(Coquillett) 

5. Bactrocera papayae 
(Drew & Hancock) 

6. Bactrocera umbrosus 
(Fabricius) 

7. Bactrocera tau (Walker) 
 

II. Spesimen 
Trogodermagranarium 

 
 
 
III. Raoiella indica dan 

Phyllocoptruta oleivera 
 
 

 
IKME.001 (Pengamatan 
langsung) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKME.002 (Identifikasi hama 
gudang Trogoderma granarium 
Everts berdasarkan Protocol 
ISPM 27) 
 
IKME. 003 (Identifikasi Raoiella 
indica dan Phyllocoptruta 
oleivera secara morfologi) 

Biologi   
Benih dan bagian 
tanaman kubis –
kubisan 

 
Benih dan bagian 
tanaman jagung 
 
Benih kedelai 
 
 
Biji kedelai, cabai 

 

Virus 
1. Turnip Mosaic Virus 

(TuMV) 
 
 

2. Maize Mosaic Virus (MMV) 
 
 

3. Bean Pod Mottle Virus 
(BPMV) 

 
4. Alfalfa mosaic virus 

 
IKMV.001  
(DAS ELISA) 

 
 

IKMV.001  
(DAS ELISA) 
 

 
 IKMV.002  
 (DAS ELISA) 
 
IKMV.003 
(DAS ELISA) 
 

Biologi   
Benih jagung 
 
 
Umbi kentang 
 
 
Benih tomat, benih 
cabai 

Bakteri 
1. Pantoea stewartii 

 
 

2. Clavibacter michiganensis 
subsp. Sepedonicus 

 
3. Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis   

 
IKMB.001  
(DAS ELISA) 
 
IKMB.002  
(DAS ELISA) 

 
IKMB.003  
(DAS ELISA) 
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Biologi   
Tanah, umbi, akar 
tanaman kentang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benih padi 

Nematoda: 
1. Globodera rostochiensis dan 

Globodera pallida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aphelenchoides besseyi 

 

 
IKMN.001  
(Deteksi dan Identifikasi 
Nematoda sista kentang 
Globodera rostochiensis dan 
Globodera pallida pada tanah, 
akar dan umbi tanaman kentang) 
 
 
IKMN.002 Deteksi dan Identifikasi 
Nematoda Aphelenchoides 
besseyi pada benih padi secara 
Morfologi 

 
Biologi  

 
 
Biji-bijian dan 
spesimen gulma 
 

 
Gulma : 
Deteksi Gulma, Identifikasi  
Echinochloa sp. dan   Ageratum 
conyzoides 
 

 
 

IKMG.001  
(PurityAnalysis Test) 
 
 

Biologi   
Benih dan bagian 
tanaman kubis-
kubisan 
 
Benih kelapa sawit 
 
Benih jagung 
 
 
 
 
Umbi kentang  

Biomolekuler : 
1. Turnip Mosaic Virus (TuMV) 
 
 
2. Lethal Yellowing 

Phytoplasma 
 
3. Pantoea stewartii  

 
 
 
 

4. Pectobacterium 
atrosepticum 

 
IKMBm.001 
(Metode RT-PCR) 
 
 
IKMBm.002 
(Metode PCR dan Nested PCR) 
 
IKMBm.003 
(Deteksi Pantoea stewartia pada 
benih jagung dengan Metode 
PCR) 
 
IKMBm.005  
(PCR) 
 

 
 
 
 

Tabel 2.  Ruang Lingkup Akreditasi pada Laboratorium Karantina Tumbuhan pada 
penerapan SNI ISO/IEC 17043:2010 

 
 

RUANG LINGKUP PENGUJIAN LABORATORIUM KARANTINA TUMBUHAN 

Parameter Uji  Bentuk Contoh Uji  

Cendawan  
 Helminthosporium solani  

 
Umbi kentang, preparat  
 

Serangga 
Trogoderma granarium 

 
Spesimen serangga  
 

Bakteri 
Clavibacter michiganensis subsp michiganensis  
 
Clavibacter michiganensis subsp spedonicus  

 
Freeze dried, sap 
 
Freeze dried, sap 
 

Nematoda 
Aphelenchoides besseyi  

 
Benih padi  
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1.1.2 Laboratorium Karantina Hewan 
 
Laboratorium Karantina Hewan melaksanakan pengujian dengan target pengujian 

HPHK sesuai Permentan Nomor 3238/KPTS/PD.630/9/2009. Dalam Permentan 

tersebut, target pemeriksaan penyakit dibagi menjadi HPHK Golongan I yang 

berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis penyakit dan HPHK Golongan II berjumlah 

56 (lima puluh enam) jenis penyakit. Ruang lingkup akreditasi laboratorium 

Karantina Hewan BBUSKP tersaji pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan pada 

penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 
 

RUANG LINGKUP PENGUJIAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN 

Bidang 
Pengujian 

Bahan atau 
produk yang 

diuji 

Jenis Pengujian atau sifat-
sifat diukur 

Spesifikasi, Metode Pengujian, 
Teknik yang digunakan 

 
Biologi  

 
 
Serum 
 
 
Serum Hewan 
Rabies 
(Canidae dan 
Felidae) 
 
 
Serum 
 
 
 
 
Serum 
 
 
 
 
Serum 
 

 
Virus 
1. Avian Influenza (AI) 

 
 

2. Antibodi Rabies 
 

 
 

 
 

3. Antigen BVDV (Bovine 
Viral Diarrhoea Virus) 

 
 

 
4. Bovine Viral Diarrhoea 

Virus (BVDV) 
 
 
 

5. Antibodi Rabies 
 

 
 
IKMVH.001  
(Metode HA/HI) 
 
IKMVH.002 
(Metode ELISA Synbiotik ) 
IKMVH.003 
(Metode ELISA Platelia II) 

 
 

IKMVH 004 
(Deteksi Antigen Bovine Viral 
Diarrhoea (BVD) dengan Metode 
ELISA BVDV Ag/SERUM PLUS) 

 
IKMBH. 003 (Deteksi Bovine Viral 
Diarrhoea Virus (BVDV) dengan 
Metode Uji Nested RT-PCR) 
 
IKMVH.005 (Deteksi Titer Antibodi 
Rabies denganmetode ELISA (Kit 
ELISA Rabies Pusvetma) 

 
Biologi  

 
 
Bahan Asal 
Hewan (BAH) 

 
Bahan Asal 
Hewan (BAH) 

 
Bahan Asal 
Hewan (BAH) 

 
Bakteri 
1. Cemaran Mikroba 
 
 
2. Cemaran Coliform 
 
 
3.  Escherichia coli 
 

 
 

IKMBH.001  
(Metode TPC) 

 
IKMBH.002  
(Metode MPN Coliform) 

 
IKMBH.003  
(Metode MPN  dan Kultur E. coli) 

 
Biologi  

 
Bahan Asal 
Hewan (BAH) 
 
 

 
4. Salmonella sp. 
 
 
 

 
IKMBH.004  
(Metode Kultur Salmonella sp.) 
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Bahan Asal 
Hewan (BAH) 

 
 

Serum 
 
 

Sarang 
Burung Walet 

5. Staphylococcus  aureus 
 
 
 
6. Antibodi Brucella   
     abortus 
 

7. Cemaran mikroba 

IKMBH.005  
(Metode TPC  dan Kultur S. 
aureus) 
 
IKMBH. 006  
(Metode Rose Bengal Test (RBT) 
 
IKMBH.007 

Total Plate Count 
 
 
Biologi  

 
 
Swab kloaka 
dan trakhea 
 
Feces 

 
Biomolekuler  
1. Avian Influenza (AI) 
 
 
2. Mycobacterium avium 

sub. sp paratuberculosis 
 

 
 
IKMBmH.001 (Metode RT-PCR) 
 
 
IKMBmH.002 Deteksi Bakteri 
Mycobacterium avium sub. sp 
paratuberculosis dengan Metode 
Uji PCR 

 
 

Tabel 4. Ruang Lingkup Akreditasi pada Laboratorium Karantina Hewan pada 

penerapan SNI ISO/IEC 17043:2010 

 
 

RUANG LINGKUP PENGUJIAN LABORATORIUM KARANTINA HEWAN 

Parameter Uji  Bentuk Contoh Uji  

Virus  
 Avian influenza  

 
Freeze dried 

Bakteri 
Brucella abortus  

 
Serum   

 
 
 

1.1.3 Laboratorium Keamanan Hayati 
 

Target pengujian kemanan hayati nabati dilakukan sesuai Permentan 55 Tahun 

2016 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan yang meliputi pengujian residu pestisida (175 residu 

pestisida, 2 jenis residu logam berat (Pb dan Cd), 2 jenis cemaran mikroba 

(Salmonella sp. dan E.coli), 2 jenis Mikotoksin (Aflatoksin dan Okratoksin). 

BBUSKP secara bertahap telah melakukan pengembangan metode, 

verifikasi/validasi metode dan berpartisipasi dalam kegiatan uji banding/uji 

profisiensi untuk pengujian residu pestisida, cemaran mikroba, logam berat dan 

mikotoksin.   

 

 

Untuk mendukung upaya percepatan penambahan ruang lingkup akreditasi, 

sampai dengan bulan Juni 2020 BBUSKP telah memiliki 74 jenis standar residu 
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pestisida dari 176 jenis residu yang harus diuji sesuai Permentan 55 Tahun 2016. 

Adapun ruang lingkup uji laboratorium keamanan hayati nabati seperti pada Tabel 

5. 

 

Tabel 5. Ruang Lingkup Akreditasi pada Laboratorium Keamanan 

HayatiNabati pada penerapan SNI ISO/IEC 17043:2010. 

 
 

RUANG LINGKUP PENGUJIAN LABORATORIUM KEHATI NABATI 

Bidang 
Pengujian 

Bahan atau 
produk yang diuji 

Jenis Pengujian atau 
sifat-sifat diukur 

Spesifikasi, Metode Pengujian, 
Teknik yang digunakan 

 
Biologi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kimia  

 
Bakteri  
1. Escherichia coli 
 
 
 
 
 
 
2. Salmonella sp 
 
 
 
 
 
Residu Pestisida 
Fenhexamid, 
cyproconazole,dich
lorvos, flusilazole, 
pyrimethani 

 
 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (anggur, 
labu siam, sawi pakcoi, 
brokoli, pear, apel, 
wortel, tomat, daun 
bawang ) 
 
Pangan Segar Asal 
Tumbuhan  
 
 
 
 
Pangan segar asal 
tumbuhan (anggur) 

 
 
IKMKHT-N 001 
(Deteksi Bakteri Escherichia coli 
Pada Pangan Segar Asal 
Tumbuhan dengan Metode  MPN 
(Most Probable Number) dan Kultur) 
 
 
IKMKHT-N.002    
(Deteksi Bakteri Salmonella sp pada 
Pangan Segar Asal Tumbuhan 
dengan Metode Isolasi dan 
Identifikasi) 
 
IKMKHT-N.003 (Deteksi Kadar 
Residu pada Pangan Segar Asal 
Tumbuhan (PSAT) dengan 
Kromatografi Gas/Gas 
Chromatography (GC)) 

 

 

Pengujian Keamanan Hayati Hewani didasarkan pada Permentan Nomor 

41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang tindakan karantina hewan terhadap 

pemasukan atau pengeluaran sarang burung walet ke dan dari dalam wilayah 

negara Republik Indonesia yang meliputi 10 (sepuluh) jenis pengujian untuk 

sarang burung walet. Jenis uji yang dilakukan adalah Salmonella sp, E.coli, 

coliform, TPC, Staphylococcus aureus, kapang dan  khamir, Listeria sp , kadar 

nitrit dan sulfit.  

 

Adapun Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Keamanan Hayati Hewani 

seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6. Ruang Lingkup Akreditasi pada Laboratorium Keamanan Hayati 

Hewani pada penerapan SNI ISO/IEC 17043:2010 
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1.1.4 Pelayanan Pengujian 

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian melayani pengujian uji standar dan uji 

rujukan pada laboratorium Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan 

laboratorium Keamanan Hayati Hewani serta Nabati dari unit pelaksana teknis 

lingkup Badan Karantina Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 43/Permentan/OT.140/9/2006 Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 

juga malaksanakan pelayanan uji konfirmasi terhadap hasil pemantauan hama 

penyakit hewan (HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), organisme 

penganggu tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) 

yang dilaksanakan di seluruh unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina 

Pertanian. 

 

Sepanjang tahun 2017 s/d 2019, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 

telah melakukan pelayanan pengujian terhadap 20.564 sampel yang berasal dari 

8.915 permohonan pengujian. Adapun rincian pelaksanaan pelayanan pengujian 

pada setiap tahunnnya adalah sebagai Berikut. 

 

Tabel 7. Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Laboratorium BBUSKP 

 

No. Tahun Frekuensi Permohonan Laboratorium 

1. 2015 552 KH/KT 

2. 2016 612 KH/KT 

3. 2017 1024 KH/KT 

4. 2018 2960 KH/KT/Kehati  

5. 2019 4054 KH/KT/Kehati 

Total 9202  

 

 

RUANG LINGKUP PENGUJIAN LABORATORIUM KEHATI HEWANI 

Bidang 
Pengujian 

Bahan atau produk 
yang diuji 

Jenis Pengujian 
atau sifat-sifat 

diukur 

Spesifikasi, Metode 
Pengujian, Teknik 
yang digunakan 

 
Kimia  

 
Sarang Burung Walet 
 
 
 
 
 

 
Cemaran Kimia 
1. Nitrit 
 
 
 
 

 
IKMKHT-H. 001 
(Deteksi Kadar Nitrit 
pada Sarang Burung 
Walet dengan 
Spektrofotometri UV-
VIS). 
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Tabel 8. Aktivitas Pengujian Laboratorium Karantina Hewan Periode 

2019 BBUSKP 

 

No Jenis Sampel Target Uji Metode Uji 
Frekuensi 

Pengujian 

Jumlah 

Sampel 

1 Bahan Asal 

Hewan 

Cemaran 

Mikrobiologi 

 
  

  
Total mikroba TPC 690 690 

  
Coliform MPN 686 686 

  
E-Coli MPN 691 691 

  
Salmonella sp. Kultur 691 691 

  
S. aereus Kultur 686 686 

2 Swab Ayam AI RT – PCR 6 6 

3 Serum Ayam Ab AI HA- HI 45 45 

4 Serum Anjing Ab Rabies Elisa 

(Pusvetma) 
98 98 

5 Serum Sapi Ag BVD Elisa 

(Platelia)  
17 17 

   Elisa 216 216 

 

Tabel 9. Aktivitas Pengujian Laboratorium Karantina Tumbuhan 

Peride 2019 BBUSKP 

 

Aktivitas PENGUJIAN LABORATORIUM KARANTINA TUMBUHAN 

Jenis Pengujian Target Uji Metode 

Pengujian 

Frekuensi 

Pengujian 

Jumlah 

Sampel  

     

Cendawan 

Helminthosporium solani Umbi 

kentang 

Kertas Saring 4 4 

Tilletia indica Biji Gandum Washing test 34 34 

Serangga 

1. Bactrocera albistrigata    

(Meijere) 

Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

9 9 

2. Bactrocera carambolae  

(Drew & Hancock) 

Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

16 16 
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3. Bactrocera caudata 

(Fabricius) 

Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

17 17 

4. Bactrocera cucurbitae    

(Coquillett) 

Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

1 1 

5. Bactrocera papayae (Drew 

& Hancock) 

Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

21 21 

6. Bactrocera umbrosus 

(Fabricius) 

Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

17 17 

7.Phyllocoptruta oleivera Spesimen 

serangga 

Pengamatan    

langsung 

1 1 

Virus 

1. Turnip mosaic virus 

(TuMV) 

 

Benih dan 

bagian 

tanaman 

kubis-

kubisan 

DAS ELISA 8 8 

2. Maize mosaic virus (MMV) Benih dan 

bagian 

tanaman 

jagung 

DAS ELISA 6 6 

Bean pod mottle virus 

(BPMV) 

Biji kedelai DAS ELISA 3 3 

Bakteri 

1. Pantoea stewartii Benih jagung DAS ELISA 3 3 

2. Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus 

Umbi kentang DAS ELISA 

 

2 2 

3. Clavibacter michiganensis 

subsp. michiganensis 

Benih tomat, 

benih cabe 

DAS ELISA 

 

6 6 

Nematoda 

Globodera rostochiensis Akar 

tanaman 

kentang dan 

tanah 

Ekstraksi dan 

Identifikasi 

secara 

Morfologi 

5 

 

5 

Globodera pallida Akar 

tanaman 

kentang dan 

tanah 

Ekstraksi dan 

Identifikasi 

secara 

Morfologi 

2 2 
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1.1.5 Peningkatan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium 

Sebagai laboratorium yang terakreditasi, laboratorium BBUSKP secara konsisten 

menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO/IEC 17025:2017 Tentang 

Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium 

Kalibrasi. Periode masa akreditasi laboratorium BBUSKP akan memasuki periode 

ke 4 (empat) setelah akan berakhirnya masa akreditasi periode ke 3 (tiga) 

BBUSKP pada 21 Maret 2021. 

 

Sesuai dengan Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium BBUSKP No. LP-390-

IDN yang berlaku mulai tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2021, 

ruang lingkup akreditasi pengujian laboratorium karantina tumbuhan meliputi 29 

(dua puluh sembilan) jenis pengujian, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis cendawan, 10 

(sepuluh) serangga, 5 (lima) jenis Virus, 5 (lima) jenis Bakteri, 3 (tiga) jenis 

Nematoda, 2 (dua) jenis Gulma dan 1 (satu) jenis fitoplasma. Ruang lingkup 

akreditasi pengujian laboratorium karantina hewan meliputi 14 (empat belas) jenis 

pengujian terdiri dari 6 (enam) jenis pengujian virus dan 8 (delapan jenis) bakteri. 

Sedangkan ruang lingkup akreditasi pengujian laboratorium keamanan hayati 

terdiri dari 2 (dua) jenis cemeran mikroba, 5 (lima) jenis pengujian residu pestisida 

dan 3 (tiga) pengujian logam berat/kimia.  

 

Aphelenchoides besseyi Benih padi Ekstraksi dan 

Identifikasi 

secara 

Morfologi 

14 14 

Biomolekuler 

1. Turnip Mosaic Virus 

 

Benih dan 

bagian 

tanaman 

kubis-

kubisan 

Reverse 

Transcryptase 

Polymerase 

Chain 

Reaction (RT-

PCR) 

3 3 

Lethal Yellowing 

Phytoplasma 

Benih Kelapa 

Sawit 

PCR dan 

Nested PCR 

7 7 

Pantoea stewartii Benih jagung PCR 2 2 
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Selain terakreditasi pada penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017, BBUSKP juga 

terakreditasi untuk ruang lingkup penyelenggaraan uji profisiensi sesuai SNI 

ISO/IEC 17043 : 2010 dengan ruang lingkup akreditasi untuk laboratorium 

Karantina Tumbuhan sebanyak 6 (enam) pengujian, yang terdiri dari 1 (satu) jenis 

pengujian cendawan, 1 (satu) jenis pengujian serangga, 2 (dua) jenis pengujian 

bakteri dan 2 (dua) jenis pengujian Nemotoda, sedangkan untuk ruang lingkup 

PUP untuk laboratorium Karantina Hewan terdiri dari 2 (dua), yaitu 1 (satu) jenis 

virus dan 1 (satu) jenis bakteri. 

 

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) menetapkan, 

mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan 

meninjau, serta meningkatkan sistem manajemen terintegrasi, termasuk proses 

dan interaksinya sesuai persyaratan dan dalam rangka meningkatkan efektivitas 

sistem manajemen secara berkelanjutan ditetapkan kebijakan mutu dan sasaran 

mutu yang dievaluasi setiap tahun dalam kegiatan kaji ulang manajemen.  Melalui 

penetapan sasaran mutu tahunan, penambahan ruang lingkup akreditasi 

laboratorium karantina tumbuhan, karantina hewan dan keamanan hayati nabati 

dan hewani lingkup BBUSKP untuk penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI 

ISO/IEC 17043:2010 menjadi agenda rutin yang didukung penuh oleh pimpinan 

Badan Karantina Pertanian. 

 

Untuk memperkuat penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium tersebut, 

laboratorium karantina tumbuhan, karantina hewan dan keamanan hayati nabati 

dan hewani BBUSKP secara berkesinambungan melakukan kegiatan 

pengawasan, pengendalian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium 

yang bertujuan untuk memelihara/mempertahankan konsistensi penerapan sistem 

manajemen terintegrasi yang meliputi kegiatan: 

1. Validasi/verifikasi metode uji Laboratorium KT dan Kehati Nabati; 

2. Validasi/verifikasi metode uji Laboratorium KH dan Kehati Hewani; 

3. Penyelenggaraan Uji Profisiensi Laboratorium KT dan Kehati Nabati; 

4. Penyelenggaraan Uji Profisiensi Laboratorium KH dan Kehati Hewani; 

5. Uji Banding Laboratorium KT dan Kehati Nabati; 

6. Uji Banding Laboratorium KH dan Kehati Hewani; 

7. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; 
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8. Temu Teknis Jejaring Kerja Laboratorium; 

9. Pemutakhiran Dokumen Mutu dan Dokumen PUP; 

10. Audit Internal; 

11. Kaji Ulang Manajemen; 

12. Surveilans dan assesmen Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi 

Laboratorium, Sertifikasi SMAP dan Surveilans PUP; 

13. Pemeliharaan kompetensi Personil untuk pengujian ruang lingkup 

Akreditasi; 

14. Inhouse Training Sistem Manajemen Mutu; dan 

15. Kalibrasi Peralatan Laboratorium. 

 

Tabel 10. Program kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

 

No Program/ 
Kegiatan 

Sasaran Indikator Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12.5 Peningkatan 

Kualitas 
Penyelenggaraa
n Laboratorium 
Uji Standar dan 
Uji Terap Teknik 
dan Metoda 
Karantina 
Pertanian 

Meningkatnya 
kualitas layanan 
publik Balai 
Besar Uji 
Standar 
Karantina 
Pertanian 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
layanan publik 
BBUSKP 

- - -   

Tersedianya 
standar 
pengujian 
karantina 
pertanian yang 
sesuai 
kebutuhan 
(Bagian PP) 

Rasio standar 
pengujian 
karantina 
pertanian yang 
dimanfaatkan 
dibanding total 
standar 
pengujian yang 
dihasilkan 
 

5 KT +  
2 KH + 

4 
KEHATI 

8 KT +  
2 KH+ 

1 PSAT 

7 KT+  
2 KH+ 

2 PSAT 

7 KT +  
2 KH+  

2 PSAT  

7 KT + 2 
KH + 1 
PSAT 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja di 
lingkungan 
BBUSKP 

Jumlah temuan 
BPK atas 
pengelolaan 
keuangan 
BBUSKP yang 
terjadi berulang 

- - -   

Jumlah temuan 
Itjen atas 
implementasi 
SAKIP dan 
pengelolaan 
Keuangan yang 
terjadi berulang 

- - -   
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Tabel 11. Indikator  Kinerja  Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium 

 

 

 

Pada Tahun 2020, BBUSKP mengajukan 11 (sebelas) jenis pengujian untuk 

penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium yang terdiri dari: 

1. Cemaran mikroba pada Sarang Burung Walet (SBW); 

2. Pengujian TPC pada biji Kedelai; 

3. Pengujian Alfafa Mosaic Virus (AMV) dengan metode ELISA; 

4. Pengujian Pectobacterium atrosepticum pada umbi Kentang dengan 

metode PCR; 

 

NO. 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
KEGIATAN BOBOT 

1. Fasilitasi Pemenuhan 
Persiapan Persyaratan 
Akreditasi/Penambahan 
Ruang Lingkup Akreditasi 

Audit Internal 
5% 

 
 Surveilan dan Asesmen Penambahan Ruang 

Lingkup Akreditasi Laboratorium dan PUP, 
dan Pelaksanaan Surveilans SMAP SNI ISO 
37001:2016 dan 9001: 2008 
 

5% 

 
 Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen SMI 5% 

 
 Sosialisasi Dokumen SMI 5% 

 
 Pemeliharaan Kompetensi Personel untuk 

Pengujian Ruang Lingkup Akreditasi 
 

5% 

 
 Kaji Ulang Manajemen 5% 

 
 Temu Teknis dan Harmonisasi Jejaring Kerja 

Laboratorium 
5% 

 
 Bimtek dan Pengawasan Penerapan SMM 

Lab 17024:2017 KH dan Kehati Hewani 
 

5% 

2 
 

Reakreditasi dan 
Penambahan Ruang 
Lingkup Akreditasi 
BBUSKP 

Uji Banding KH, KT, Kehati Nabati  dan Kehati 
Hewani 

20% 

 
 Penyelenggaraan Uji Profisiensi KH, KT, 

Kehati Nabati dan Kehati Hewani 
20% 

 
 Kalibrasi Peralatan Laboratorium 15% 

 
 Inhouse Training/Pelatihan SMM Lab, Magang 

eksternal 
5% 

TOTAL 
100% 
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5. Pengujian Peronospora manshurica pada biji Kedelai dengan metode 

washing test; 

6. Pengujian MBM dan PPM pada bahan baku pakan ternak;  

7. Pengujian Deteksi spesies dengan metode PCR; 

8. Pengujian Aflatoksin pada Kacang tanah dengan metode HPLC ; 

9. Identifikasi serangga Dysmicoccus neobrevipes; 

10. Pengujian Clavibacter michiganensis subsp michiganensis pada 

benih/bagian tanaman tomat, sap, ooza, isolat/DNA dengan metode PCR; 

serta 

11. Pengujian Listeria monocytogenes pada pangan segar asal tumbuhan 

dengan metode isolasi dan kultur. 

 

Penambahan ruang lingkup akreditasi juga dilakukan pada penerapan SNI 

ISO/IEC 17043:2010 atau pelaksanaan penyelenggaraan uji profisiensi yaitu 

pengujian Nitrit pada Sarang Burung Wallet. (Diubah 2015-2019)   

  

1.1.6 Partisipasi Laboratorium BBUSKP pada Program Uji Banding 

Pada Tahun 2020 Laboratorium BBUSKP berpartisipasi pada kegiatan uji banding 

yang diselenggarakan oleh laboratorium UPTKP dan laboratorium pengujian yang 

sejenis.  Uji banding ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengetahui objektivitas hasil pengujian, dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil uji satu laboratorium dengan laboratorium lainnya dengan menggunakan 

metode pengujian yang sama dan sampel/spesimen yang sama. Uji Banding ini 

juga merupakan jaminan mutu eksternal yang harus dipenuhi dalam rangka 

penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sesuai SNI ISO IEC.  

 

1.1.7 Partisipasi Laboratorium BBUSKP pada Program Uji Profisiensi 

Pada Tahun 2020 laboratorium BBUSKP berpartisipasi pada kegiatan Uji 

Profisiensi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP) baik 

Nasional (KAN, BBVET, BVET, BBLIVET, KEMENPERINDAG, BBP2TPH) dan 

Internasional (ISTA, FAPAS, ANSES, CNCA). Uji profisiensi ini merupakan 

penentuan unjuk kerja laboratorium melalui cara uji banding antar laboratorium 

yang bertujuan antara lain untuk evaluasi kinerja laboratorium dalam pengujian 

tertentu dan pemantauan kinerja laboratorium berkesinambungan, identifikasi 
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permasalahan di laboratorium serta inisiasi tindakan untuk peningkatan yang 

berkaitan dengan prosedur pengujian, penetapan efektivitas dan kesebandingan 

(comparability) metode uji, peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap 

laboratorium dan edukasi bagi laboratorium-laboratorium yang berpartisipasi 

berdasarkan hasil uji banding.  

 

1.2. Potensi dan Permasalahan  

1.2.1. Potensi  

1. SDM  

Jumlah pegawai BBUSKP saat ini sebanyak 85 orang, yang terdiri 

dari Kepala BBUSKP, 23 orang pada Bagian Umum, 10 orang 

pada Bidang Pelayanan Pengujian, 5 orang pada Bidang 

Pengendalian Mutu Lab, 25 orang Jabatan Fungsional POPT, 15 

orang Jabatan Fungsional KH dan 6 Jabatan Fungsional PMHP.  

 

2. Sarana dan Prasarana 

BBUSKP telah dilengkapi dengan laboratorium BSL 2 enhanced 

dan BSL 3 serta peralatan pengujian laboratorium keamanan 

hayati. Laboratorium BSL 2 enhanced dan BSL3 disiapkan untuk 

pengujian mikroorganisme dengan tingkat keamanan level 2 plus 

keamanan level 3 yaitu laboratorium yang dapat melakukan 

identifikasi penyakit zoonosis pada level 2 dan level 3 seperti 

pengujian mikroorganisme Johne’s Disease serta penyakit-

penyakit lain yang dikategorikan pada level 2 dan level 3. Manfaat 

penggunaan laboratorium BSL 2 enhanced dan BSL 3 dapat 

mencegah risiko terinfeksinya petugas laboratorium dan atau 

mencegah tersebarnya penyakit ke lingkungan.   

 

BBUSKP juga telah dilengkapi beberapa peralatan laboratorium 

canggih yang dipergunakan untuk pelayanan pengujian cepat dan 

beberapa pengujian penyakit spesifik secara simultan serta 

merupakan beberapa jenis penyakit strategis dan menjadi 

prioritas. Adapun peralatan laboratorium tersebut meliputi real 

time polymerase chain reaction (RT-PCR), sequencer, Atomic 
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Absorbance Spectophotometry (AAS), mikroskop fluorescens, 

Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC), freeze dryer, deep freezer minus 80ºC. 

 

3. Institusi 

BBUSKP merupakan institusi yang mempunyai peranan sangat 

penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2019 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan pasal 16 ayat 

2 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya pejabat 

karantina berwenang memeriksa seluruh media pembawa dan 

mengambil contoh untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. 

Peran BBUSKP secara Nasional sangat penting untuk melakukan 

pengujian rujukan dari unit pelaksana teknis karantina pertanian.  

 

4. Peluang meningkatkan ekspor 

Untuk memenuhi persyaratan ekspor negara tujuan diperlukan 

jaminan mutu hasil uji yang bebas dari hama penyakit hewan dan 

tumbuhan serta cemaran mikroba, cemaran kimia, cemaran logam 

berat, residu pestisida, residu antibiotic, mikotoksin. BBUSKP 

sebagai laboratorium terakreditasi (SNI ISO/IEC 17025: 2014) 

melakukan kegiatan validasi/verifikasi metode, pengembangan 

metode, uji banding dan uji profisiensi untuk memberikan jaminan 

mutu hasil uji.  

  

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya 

alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, 

gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah 

didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan 

penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat 

dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan 

antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) 

jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) 

Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas 

batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/ keanekaragaman hayati; 



26 
 

 

7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan 

perekonomian Nasional. 

 

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong 

semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap 

hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar 

negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat 

persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian 

sebagai instrumen perdagangan antar negara. Balai Besar Uji Standar 

Karantina Pertanian (BBUSKP) sebagai salah satu UPT Badan Karantina 

Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 43 Tahun 2006 sebagai laboratorium uji standar. 

Laboratorium merupakan salah satu komponen penting yang berperan 

dalam pelaksanaan tindakan karantina khususnya pemeriksaan. BBUSKP 

terus berupaya meningkatkan komitmen pelayanannya, diantaranya 

dengan meningkatkan kualitas laboratorium dan layanan public. 

Laboratorium BBUSKP yang berperan sebagai laboratorium uji standar dan 

uji rujukan, terus melaukan pemutakhiran dari awal agar selalu memberikan 

jaminan mutu yang berbasis ilmiah dengan Standar Nasional Indonesia 

(SNI) dan Internasional (ISO). Untuk dapat merumuskan strategi 

peningkatan 5 (lima) tahun kedepan, BBUSKP melakukan Analisa SWOT 

untuk mengetahui Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang 

akan di hadapi sebagai berikut: 
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Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) sebagai salah satu 

UPT Badan Karantina Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2006 sebagai 

laboratorium uji standar. Laboratorium merupakan salah satu komponen 

penting yang berperan dalam pelaksanaan tindakan karantina khususnya 

pemeriksaan. BBUSKP terus berupaya meningkatkan komitmen 

pelayanannya, diantaranya dengan meningkatkan kualitas laboratorium 

yang dimilik. Laboratorium BBUSKP yang berperan sebagai laboratorium 

uji standard an uji rujukan, terus melakukan pemutkhiran dari waktu ke 

waktu agar selalu memberikan jaminan mutu yang berbasis ilmiah dengan 

standar nasional Indonesia (SNI) dan Internasional (ISO).  

 

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengujian laboratorium, BBUSKP 

mengadops standar kompetensi laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC 

17025:2017, ISO/IEC 17025:2017 merupakan sebuah standar yang diakui 

secara internasional dan pengakuan formal kompetensi laboratorium 

pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui akreditasi, digunakan secara 

luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi 

yang diperlukan oleh berbagai pihak di dunia. ISO/IEC 17025 merupakan 

perpaduan antara persyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang 

harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. 

http://www.bikasolusi.co.id/
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Badan akreditasi yang mengakui kompetensi laboratorium pengujian dan 

laboratorium kalibrasi menggunakan standar ISO/IEC 17025 sebagai dasar 

acuannya. Apabila laboratorium mendapatkan akreditasi dari badan 

akreditasi yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual 

Recognition Agreements: MRA) dengan badan akreditasi negara lain, maka 

negara tersebut harus dapat saling menerima data hasil pengujian dan 

hasil kalibrasi dari laboratorium yang bersangkutan.   

 

BBUSKP juga telah menjalankan fungsinya sebagai laboratorium 

penyelenggara Uji Profisiensi. Hal ini diakui oleh Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) dengan sertifikat akreditasi PUP-019-IDN sesuai persyaratan SNI 

ISO/IEC 17043 Tahun 2010. SNI ISO/IEC 17043:2010 merupakan 

pengakuan formal terhadap persyaratan internasional yang diterima dan 

diakui secara internasional pada perencanaan dan pelaksanaan program 

Uji Profisiensi yang kompeten. Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi 

yang diterima oleh BBUSKP meningkatkan keyakinan pengguna program 

Uji Profisiensi bahwa program Uji Profisiensi dioperasikan secara kompeten 

sesuai dengan ketentuan baik persyaratan teknis maupun sistem 

manajemen. 

 

Penerapan dan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 

17043:2010 di BBUSKP memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Memberikan dan mempromosikan pengakuan formal sebagai 

laboratorium penguji yang kompeten; 

b. Memberikan dan mempromosikan pengakuan formal sebagai 

laboratorium Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP); 

c. Meningkatkan reputasi dan citra laboratorium penguji yang dapat 

dijadikan rujukan serta citra sebagai laboratorium PUP; 

d. Meningkatkan konsistensi mutu data hasil pengujian; 

e. Saling pengakuan terhadap data hasil pengujian baik dari dalam 

maupun luar negeri; 

f. Memudahkan kerjasama antar laboratorium dan/atau antar instansi 

dalam tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi standar 

dan prosedurnya; dan 
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g. Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 yang dilaksanakan dengan benar, 

dapat membantu meningkatkan kualitas data dan efektivitas 

laboratorium, dan menjadi dasar untuk sebagian besar sistem mutu 

lainnya yang berhubungan dengan laboratorium, seperti: Good 

Manufacturing Practices (GMP) dan Good Laboratory Practices (GLP). 

 

Aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan BBUSKP telah diterapkan 

melalui aplikasi sistem informasi manajemen laboratorium secara terus 

menerus dikembangkan dan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan informasi. Aplikasi ini memastikan sistem manajemen 

laboratorium terekam dengan baik dan mudah ditelusuri kembali baik untuk 

kepentingan internal maupun pelanggan. Sistem aplikasi ini diharapkan 

dapat dikembangkan komunikasi secara online dengan pelanggan baik 

mulai dari permohonan maupun laporan hasil uji yang dikeluarkan termasuk 

sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bentuk 

teknologi yang digunakan mulai dari komunikasi internal maupun eksternal 

menggunakan basis web dan komputerisasi. Komunikasi internal dalam 

operasional pelayanan pengujian secara elektronik, dilakukan mulai dari 

penerimaan dokumen permintaan pengujian, penugasan analis, 

pendistribusian sampel uji menggunakan barcode, sampai dengan laporan 

hasil uji yang dapat diakses oleh personil tertentu secara on-line. Seluruh 

hasil uji terekam secara elektronik, sehingga mampu telusur. Formulir yang 

dipergunakan terkait dengan pelayanan pengujian secara bertahap akan 

diimplementasikan dalam bentuk paperless.  

 

Proses jaringan sistem komunikasi diatas diakomodasikan dalam SIMLAB, 

yaitu perangkat lunak (program komputerisasi) yang digunakan untuk 

mengakomodir proses administrasi penyelenggaraan pengujian di 

laboratorium BBUSKP. BBUSKP secara konsisten menyiapkan perangkat 

penunjang berupa routers, server, jaringan LAN serta bahan konsep 

substansi dan format untuk pembuatan program-program yang berkaitan 

dengan peningkatan pelayanan pengujian. 
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Saat ini Balai Besar Uji Standar telah memperoleh Sertifikat Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) antara lain SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 

17025:2017, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO 37001:2016 serta 

menerapkan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Standar 

Pelayanan Publik dan Zona Integritas (ZI).  Prinsip Sistem Manajemen 

Mutu SNI ISO 9001:2015 yang dikembangkan oleh Balai Besar Uji Standar 

Karantina Pertanian sebagai upaya meningkatkan pelayanan yaitu :  

1) memberikan pelayanan melebihi harapan Custamer sehingga 

meminimalisir keluhan; 

2) setiap pemimpin merupakan agen perubahan yang memerikan teladan 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan komitmen standar 

manajemen yang ada; 

3) Meningkatkan kompetensi pegawai agar setiap pegawai memiliki peran 

pada setiap kegiatan organisasi; 

4) Sistem Manajemen Mutu disusun secara terintegrasi dengan 

melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam organisasi; 

5) Selalu berimprovisasi untuk pelayanan yang lebih baik; 

6) Menetapkan kesimpulan dari sebuah permasalahan ditetapkan 

berdasarkan analisis fakta dan data; serta 

7) Mengelola hubungan baik dengan seluruh pelanggan, mitra kerja, 

pegawai, pimpinan.   

 

1.2.2. Permasalahan 

 

Akhir-akhir ini dunia sedang mengalami berbagai guncangan dan musibah 

berupa musibah alam atau munculnya berbagai penyakit. Kasus-kasus 

penyakit yang baru maupun yang pernah dinyatakan hilang kembali 

bermunculan. Permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit menular 

(infectious disease) dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan 

yang signifikan. Penyakit menular dan parasit menjadi penyebab kematian 

utama pada manusia di seluruh dunia dengan lebih dari setengahnya 

berusia dibawah lima tahun. Pada akhir abad ke-20, penyakit menular yang 

baru muncul (emerging infectious disease/EID) dan penyakit menular yang 

muncul kembali (re-emerging infectious disease/REID) yang terjadi pada 
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populasi hewan dan manusia telah menyebabkan keterkejutan (shock) 

pada kesehatan masyarakat dan komunitas veteriner terhadap bahaya 

yang ditimbulkan.  

 

Menyikapi hal tersebut, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian tetap 

berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan pengujian. Namun 

demikian, peningkatan frekuensi sampel pengujian yang masuk saat ini 

masih belum diiringi dengan peningkatan cakupan uji. Sehingga harapan ke 

depan, BBUSKP dapat melakukan perluasan cakupan layanan uji dalam 

perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman HPHK/OPTK. Selain 

itu pelayanan pengujian masih menyisakan titik kritis berupa antrian sampel 

yang akan diuji. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan yang 

diberikan. Selain itu dengan semakin bervariasinya jenis sampel dan 

permohonan jenis uji yang dilakukan, membuat BBUSKP harus terus 

berbenah untuk senantiasa menambah ruang lingkup pengujian sehingga 

bisa menjadi laboratorium rujukan nasional maupun internasional. 

Permasalahan yang muncul dan perlu pemikiran untuk mencari jalan keluar 

atau terobosan terkait : 

 

a) Kuantitas tersedianya tenaga fungsional teknis dan fungsional 

umum untuk tiap jenjang jabatan 

Keterbatasan jumlah personil tenaga fungsional untuk laboratorium 

karantina hewan dan karantina tumbuhan termasuk belum tersedianya 

personil untuk tiap jenjang jabatan fungsional baik Medik Veteriner, 

Paramedik Veteriner, POPT Ahli , POPT Terampil, PMHP serta 

fungsional umum di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, maka 

perlu penambahan tenaga fungsional teknis dan administrasi pada tiap 

jenjang jabatan yang masih terbatas melalui penambahan jumlah pada 

peta jabatan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP). 

 

b) Penunjukan personil penyelenggara kegiatan 

Keterbatasan jumlah personil tenaga fungsional teknis dan administrasi 

mengakibatkan perlunya pengaturan penugasan personil secara baik 

dan terencana serta memenuhi prinsip-prinsip sistem manajemen mutu 
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yang transparan, kompeten dan akuntabel dan fungsi pelayanan dapat 

tetap berjalan. 

 

c) Penyelenggaraan laboratorium Keamanan Hayati belum optimal 

Meningkatnya permintaan pengujian terhadap keamanan pangan dan 

pakan baik impor maupun ekspor, perlu diimbangi penambahan sumber 

daya yang memadai seperti peralatan laboratorium pengujian yang 

canggih serta didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan 

jumlah yang cukup.  

 

d) Terbatasnya anggaran dan kegiatan 

Terbatasnya anggaran dan kegiatan yang dialokasikan dalam DIPA 

menyebabkan sejumlah kegiatan yang mendukung terselenggaranya 

kegiatan laboratorium menjadi terbatas, membangun sebuah 

laboratorium yang canggih membutuhkan sumber dana yang besar, 

namun semua resiko tersebut perlu menjadi prioritas karena pada 

penyelenggaraan sistem perkarantinaan ke depan karena setiap 

penentuan status dan kondisi kesehatan hewan dan produknya termasuk 

media pembawa OPT/OPTK serta pengawasan keamanan pangan. 

harus di dukung atau berlandaskan keilmuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Scientific Justified), sehingga pengujian 

laboratorium menjadi penentu dalam mengambil keputusan, kebijakan 

rekomendasi terhadap kondisi dan status kesehatan hewan, tumbuhan 

dan produk-produknya serta keamanan pangan dan lingkungan.   
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BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian mengacu Badan 

Karantina Pertanian selaras dengan dengan Visi Misi dan Tujuan Pembangunan 

Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut: 

 

2.1. Visi  
 

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah 

ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Preside 2020-2024 adalah: 

 

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan 

misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan 

dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu: 

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras 

yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 

2. Pembangunan Infrastruktur 

Melanjutkan pembangunan infrstruktur untuk menghubungkan kawasan 

produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan 

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan 

nilai tambah perekonomian rakyat.  

3. Penyederhanaan Regulasi 

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus 

Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU 

Pemberdayaan UMKM. 

 

 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 
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4. Penyederhanaan Birokrasi 

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas 

prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. 

5. Transformasi Ekonomi 

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam 

(SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai 

nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden 

tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka 

Menengah 2020-2024 yakni:  

 

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang 

maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi 

Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan 

meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu 

mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di 

sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan 

penelitian terapan didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam 

menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.  

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam 

penyusunan Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian 

(BARANTAN). Sebagai salah unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian, 

“Badan Karantina Pertanian berkomitmen Menjadi Instansi yang 

Profesional,  Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan 

Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan 

Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”.  
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Profesional, petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, 

keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

 

Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi 

pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan 

Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan 

karantina secara tegas dan konsisten). 

 

Terpercaya (penyelenggaraan karantina pertanian harus dilaksanakan 

dengan jujur, transparan, bertanggungjawab, kreatif dan tanggap terhadap 

perubahan tuntutan masyarakat serta efisien dan efektif dalam pelaksanaan 

setiap kegiatan perkarantinaan). 

 

2.2   Misi 

Visi Presiden diatas diwujudukan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal 

sebagai Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-

2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 

tepercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

 

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian 

Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, 

mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu: 
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1. Mewujudkan ketahanan pangan; 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta 

3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya. 

 

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. 

Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan 

kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal 

tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah 

dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) 

dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. 

 

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup 

ditinjau dari  jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, 

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan 

agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, 

dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah 

kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah 

yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas 

pertanian. 

 

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan 

BARANTAN terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu: 

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan 

dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); 

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan; 

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; 

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan; dan 
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5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. 

 

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), BBUSKP tugas pokok dan 

fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi 

BARANTAN, yaitu melaksanakan uji standar, uji rujukan dan bimbingan 

teknis penerapan system manajemen mutulaboratorium karantina hewan, 

karantina tumbuhan dan keamanan hayati, serta penyelenggaraan fungsi 

yaitu : 

1. Penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan uji 

standar, uji rujukan dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen 

mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan 

hayati; 

2. Pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina 

tumbuhan dan keamanan hayati; 

3. Pelaksanaan uji rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, 

karantina tumbuhan dan keamanan hayati; 

4. Pelaksanaan uju konfirmasi hasil pemantauan HPHK dan OPTK; 

5. Pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina 

hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati; 

6. Pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPHK dan OPTK; 

7. Pelaksanaan pengembangan uji coba teknik dan metode pemeriksaan, 

pengasingan, pengamatan, perlakuan dan pemusnahan HPH/HPHK dan 

OPT/OPTK; 

8. Penyusunan standarisasi sumber daya manusia, metode, alat  dan 

bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan 

keamanan hayati; 

9. Pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat, bahan uji laboratorium 

karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati; 

10. Pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasipenyusunan 

bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu 

laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan 

hayati; 
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11. Pemberian bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian penerapan 

sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina 

tumbuhan dan keamanan hayati; serta 

12. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBUSKP. 

 

2.3 Tujuan  
 

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa 

dilihat dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi 

birokrasi Kementerian Pertanian; 

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan 

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. 

 

Tujuan Badan Karantina Pertanian adalah: 

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman 

HPHK dan OPTK; 

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan; 

3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional; 

4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan; 

serta 

5. Terwujudnya pelayanan prima. 

 

Indikator kinerja tujuan Badan Karantina Pertanian adalah: 

1. Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada 

komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan; 

2. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian pemenuhan 

persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan; 

3. Persentase komoditas ekspor pertanian yang memenuhi persyaratan 

ekspor negara tujuan; 

4. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian pemenuhan 

persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan; 

5. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan yang 

disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan; 
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6. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan 

karantina terhadap yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ 

pengeluaran yang ditetapkan; 

7. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan 

karantina negara tujuan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang 

ditetapkan; 

8. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan terhadap komoditas 

pertanian yang diselesaikan; 

9. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian; dan 

10. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian. 

 

2.4 Sasaran Strategis 
 

1) Rencana penambahan ruang lingkup akreditasi Tahun 2020-2024 

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian secara rutin melakukan 

penambahan ruang lingkup akreditasi sistem manajemen mutu SNI 

ISO/IEC 17025:2017.  Berikut ini target pengujian yang rencana diajukan 

penambahan ruang lingkupnya di tahun 2021 sampai 2024.    

 

A. Tabel 12. Laboratorium Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 

 

NO. PARAMETER UJI GOLONGAN CONTOH UJI METODE 

TAHUN 2021 

1 Tiletia tritici (PRLA) A1 Gandum 
morfologi 
morfometri 

2 Tiletia laevis (PRLA) A1 Gandum 
morfologi 
morfometri 

3 Stenocarpela maydis (PRLA) A2 Jagung 
morfologi 
morfometri 

4 
Aphelenchoides fragariae (UJI 
BANDING) 

A2 
bawang merah, 
bawang putih 

morfologi 
morfometri 

5 
Cucumber green mottle mosaic 
tobamovirus (CGMMV) (PRLA) 

A1 Cucurbit ELISA 

6 
Onion Yellow Dwarf Virus 
(OYDV) (UJI BANDING) 

A2 
Bawang merah, 
bawang putih 

RT-PCR 

7 Dickeya zeae (UJI BANDING) A1 Jagung PCR 

8 
Squash Mozaic Virus (SqMV) 
(UJI BANDING 

A2 Cucurbit ELISA 

9 Residu Pestisida   Strawberry 
GC MS, LC 
MSMS 

TAHUN 2022 

1 Tiletia controversa A1 Gandum 
morfologi 
morfometri 



40 
 

 

2 Maize Streak Virus (MSV) A1 tebu, jagung ELISA 

3 Maize Stripe Virus (MSpV) A1 tebu, jagung ELISA 

4 
Bean golden mosaic 
begomovirus (BGMV) 

A1 
kedelai, kacang-

kacangan 
ELISA 

5 Bactrocera occipitalis A2 

Sawo, belimbing, 
jeruk, Mandarin, 
mangga, jambu 

biji 

PCR 

6 Radopholus similis A2 Alocasiasp 
Morfologi 
morfometri – PCR 

7 
Fusarium oxysporium fsp 
elaeidis 

A1 Kelapa Sawit PCR 

8 Deteksi Salmonella  PSAT Isolasi dan kultur 

9 
Enumerasi E. coli (MPN) 

 PSAT 
Isolasi dan kultur 
 

TAHUN 2023 

1 Tiletia controversa A1 Gandum 
morfologi 
morfometri 

2 Maize Streak Virus (MSV) A1 tebu, jagung ELISA 

3 Maize Stripe Virus (MSpV) A1 tebu, jagung ELISA 

4 
Bean golden mosaic 
begomovirus (BGMV) 

A1 
kedelai, kacang-

kacangan 
ELISA 

5 Bactrocera occipitalis A2 

Sawo, belimbing, 
jeruk, Mandarin, 
mangga, jambu 

biji 

PCR 

TAHUN 2024 

1 Meloidogyne graminicola A2 
Padi, Kedelai, 

Jagung, Brassica 
morfologi 
morfometri 

2 Acidovorax citrulli A2 
Melon, 

semangka, labu, 
mentimun 

PCR, belum 
valmet 

3 Leifsonia xyli subsp. Xyli A2 tebu PCR 

4 Pantoea ananatis A2 

padi, tebu, 
jagung, bawang-

bawangan, 
nanas, tomat 

PCR 

5 Pseudomonas viridiflava A1 

Bawang merah, 
jagung, kentang, 

tomat, kubis, 
melon, semangka 

PCR, belum 
valmet 

6 
Andean potato latent tymovirus 
(APLV) 

A1 Kentang ELISA 

7 
Andean potato mottle comovirus 
(APMoV) 

A1 Kentang ELISA 

8 
Pseudomonas syringae pv. 
Lachrymans 

A2 
mentimun, 
semangka, 

melon,terung 
PCR 

9 Dickeya chrysanthemi A1 

Tebu, nanas, 
padi, jagung, 

kentang, cabai, 
tembakau, 

anggrek bulan, 
pisang 

PCR 

10 Logam Berat Pb, Cd 
 
 

Buah dan Sayur  ICP MS 
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B. Tabel 13. Laboratorium Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 

 

NO. PARAMETER UJI GOLONGAN CONTOH UJI METODE 

TAHUN 2021 

1 African Swine Fever Gol 1 Babi dan produknya PCR 

2 Dourine/Mala Du’coit/Sipilis Kuda Gol 1 Kuda CFT 

3 Equine Infectious Anaemi Gol 1 Kuda ELISA 

4 
Glanders/Malleus/Boosaardige Droes/ 
Equinia, Farcy, Ingus Jahat 

Gol 1 Kuda CFT 

5 
Strangles/Mink Horse/Equine 
Distemper/Ingus Tenang 

Gol 1 Kuda Kultur Jaringan 

6 
Hog cholera/Classical Swine Fever 
(CSF)/Swine Fever/Peste du porc/ 
Sampar Babi 

Gol 2 Babi RT-PCR 

7 Equine influenza Gol 1 Kuda RT-PCR 

8 Deteksi Avian Influenza  
Sarang Burung 

Walet 
RT-PCR 

9 Deteksi Salmonella Gol. 2 Produk hewan SNI 

10 Penetapan kadar sulfit - 
Sarang Burung 

Walet 
Spektrofotometer 

11 Penetapan kadar hormon TBA - Daging HPLC 

TAHUN 2022 

1 
Vibriosis/Epizootic aborty 
Camphylobacteriosis/Bovine Genital 
Camphylobacter 

Gol 1 Cairan tubuh PCR 

2 
Porcine Reproductive and Respiratory 
Syndrome 

Gol 1 Babi ELISA 

3 African Horse Sickness Gol 1 Kuda ELISA 

4 Infectiouse Bovine Rhinotracheatis Gol 2 Sapi PCR 

5 Enzootic Bovine Leukosis Gol 1 Sapi ELISA 

6 
Food and Mouth Disease/Aphtae 
Epizootica/Penyakit Mulut dan Kuku 

Gol 1 
Sapi, kambing, 

domba, babi 
PCR 

7 Deteksi antibiotik Oxytetracyclin - Produk hewan  HPLC 

8 Enterobacter sakazakii  PSAH Kultur 

9 
Yersinia enterocolitica & Yersinia 
pseudotuberculosis 

 PSAH PCR 

10 
                
Hepatitis A 

 PSAH 
qPCR (SNI 
ISO/TS 15216-
1:2017) 

11 
Shigatoxin Entero E.coli Serogrup O157, 
O111, O26, O103 dan O145 

 PSAH Qpcr   

TAHUN 2023 

1 
Anaplasmosis/Gall sickness/Malaria 
Sapi 

Gol 2 Sapi Ulas Darah 

2 Babesiosis Gol 2 Multispesies Ulas Darah 
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3 
Equine Babesiosis/Equine 
Piroplasmosis 

Gol 2 Kuda ELISA 

4 Trypanosoma sp Gol 2 Sapi, kuda Ulas darah 

5 Swine Vesicular Disease Gol 1 Babi PCR 

6 Deteksi Coronaviridae - Hewan PCR 

7 Bovine tuberculosis Gol 1 Sapi ELISA, kultur 

8 Penetapan hormon zeranol - Daging LCMSMS 

9 Deteksi Shigella spp. - PSAH 
SNI ISO 

21567:2017 

10 Enterobactericeae  PSAH 

SNI ISO 21528-
2:2012,  
SNI ISO 21528-
1:2017 

11 Cryptosporidium dan Giardia   PSAH 
SNI ISO 
18744:2017 

12 Larva Trichinella   PSAH (daging) 
SNI ISO 
18743:2017 

14 Pseudomonas spp.  PSAH 
SNI ISO 
13720:2017 

15 Clostridium perfringens  PSAH 
SNI ISO 
7937:2012 

TAHUN 2024 

1 Nipah Virus Gol 1 
Serum, swab 
Multispesies 

ELISA, PCR 

2 West Nile Fever Gol 1 Kuda PCR 

3 Q fever Gol 1 Sapi ELISA 

4 Peste des Petits Ruminants (PPR) Gol 1 Sapi PCR 

5 
Vibrio parahaemolyticus & Vibrio 
cholerae 

 PSAH 
SNI ISO/TS 
21872-1:2015 

6 Vibrio lain  PSAH 
SNI ISO/TS 
21872-2:2015 

7 
Entero patogenik Vibrio 
parahaemolyticus, Vibrio cholerae dan 
Vibrio vulnificus 

 PSAH 
SNI ISO/TS 
21872-1:2017 

8 Bacillus cereus  PSAH 

SNI ISO 
21871:2017, 
SNI ISO 
7932:2012 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air 

dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu 

dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan 

HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan 

menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan 

usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional. 

 

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan 

tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, 

maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaan. Upaya perlindungan 

terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian 

target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, 

khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan 

guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK. 

 

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus 

dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan 

volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna 

meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK &OPTK yang 

selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk 

tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk 

tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan 

guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (notification of non-

compliance) di negara tujuan. 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian  
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Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 

merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada 

pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian 

tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar 

melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, sektor 

pertanian dititikberatkan dalam agenda pembangunan memperkuat ketahanan 

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai 

penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandasakan Gotong Royong”, pembangunan pertanian dan 

pangan diarahkan mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. 

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. 

Pertanian maju ditinjau dari indikator ekonomi, bisa diartikan sebagai gambaran 

kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan 

ekonomi dan sekaligus menyumbang dalam penciptaan/penyerapan tenaga kerja. 

Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan 

efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan 

bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri 

sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan 

memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya 

pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam 

memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan 

mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan 

pihak lain. Pertanian modern sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga 

pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi 

sesusai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat 

ramah lingkungan dan berkelanjutan.  

Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa 

yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan 

pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk 
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pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif 

dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi 

diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu 

meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan. Hal tersebut bisa 

dilaksanakan dengan pendekatan pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani 

untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan dayasaing. Prinsip dan 

implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam 

pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan 

pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk 

mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.  

Selain itu, ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas 

pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan 

kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah 

lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Kebijakan pangan juga diarahkan 

kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi 

ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah merupakan dampak dari 

terpusatnya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya di wilayah 

perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan 

wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam 

mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah. 

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, pengembangan kawasan pertanian berbasis 

korporasi petani berfokus pada komoditas unggulan nasional dan daerah yang 

dilakukan dengan sistem terpadu mulai dari subsitem hulu, on farm, pengolahan 

dan pemasaran serta penunjang di wilayah potensial. Kegiatan di dalam kawasan 

akan memandirikan dan memberdayakan petani dalam suatu kelembagaan 

ekonomi petani yang menjadi motor penggerak dan penentu keberhasilan 

pengembangan kawasan untuk mencapai peningkatan kualitas dan kuantitas 

produk, nilai tambah produk dan tenaga kerja pertanian serta menjamin 

keberlanjutan usaha tani komoditas di era Industri 4.0. 

Menjawab tantangan revolusi Industri 4.0, Indonesia telah menetapkan strategi 
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untuk industri makanan dan minuman 4.0 dengan mendorong sektor hulu 

pertanian melalui penerapan dan investasi teknologi modern seperti sistem 

monitoring otomatis dan autopilot drones. Selain itu, komitmen pemerintah untuk 

mendorong pelaku industri makanan dan minuman mengadopsi teknologi yang 

dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar pertanian serta 

meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya 

pertanian. Sektor pertanian diharapkan menjadi pendukung utama produsen 

pangan olahan di era industri 4.0. 

 

Strategi global dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani  dilakukan dengan 

4 (empat) hal yaitu: (1) Mekanisasi pertanian serta Research & Development, (2) 

Pertanian Biaya Rendah, (3) Ekspansi Pertanian dan (4) Peningkatan Produksi 

dan Produktivitas.  Kegiatan pertanian dengan dukungan mekanisasi pertanian 

akan lebih efisien, karena akan menurunkan biaya produksi (biaya rendah) 

usahatani. Tantangan kedepan agar komoditas pertanian Indonesia dapat 

bersaing adalah bagaimana biaya produksi komoditas pertanian dapat diturunkan 

dan kualitas produk dapat ditingkatkan agar dapat bersaing baik di pasar domestik 

maupun global. Kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, 

onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

usaha pertanian. Kegiatan research and development (R&D) dan inovasi 

pertanian kedepan tidak hanya dilakukan dalam upaya peningkatkan produktivitas 

(yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk 

menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya 

distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan 

kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi 

ke luar wilayah pusat-pusat pertanian selama ini. Pengembangan pertanian harus 

diprioritaskan di Kawasan Timur Indonesia dengan tetap menjaga pertumbuhan di 

Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan 

mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan 

mutu produk pertanian. Strategi umum ini harus diimplementasikan dalam 

pembangunan lima tahun kedepan. 

 

Pembangunan jangka menengah 2020-2024, sesuai target nasional yang 
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didukung oleh sektor pertanian bahwasanya tidak ada lagi visi misi K/L dan hanya 

ada Visi Misi Presiden menjadikan ruang lingkup dukungan sektor pertanian 

dalam pembangunan nasional semakin meluas diantaranya: 

1. Peningkatan investasi pertanian; 

2. Peningkatan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 

3. Peningkatan produksi komoditas pertanian; 

4. Penurunan tingkat kehilangan hasil (losses); 

5. Peningkatan efisiensi biaya produksi; 

6. Dukungan terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pengusaha 

pertanian milenial; 

7. Peningkatan ekspor komoditas dan hasil pertanian; 

8. Penurunan daerah rawan pangan dan stunting; 

9. Family farming dan pertanian masuk sekolah (dunia pendidikan); serta 

10. Pemanfaatan dan pengembangan pertanian dalam kluster daerah utama, 

andalan dan pengembangan. 

Untuk itu, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung 

ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan 

kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya 

pertanian. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian 2020-2024 dalam 

rangka mendukung pembangunan nasional tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional 

Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya ketahanan pangan nasional adalah 

stabilnya pasokan pangan, akses pangan mudah dan murah dan distribusi 

pangan yang lancar. Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan 

pangan sektor pertanian diantaranya: 

A. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Peningkatan 

produksi dan produktivitas ini diarahkan dalam mendukung tercapainya 

target nasional baik ketahanan ekonomi maupun katahanan pangan. 

Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian diharapkan 

mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketahanan 
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pangan nasional. Upaya-upaya atau langkah operasional dalam 

menjalankan strategi tersebut adalah:  

 

1) Penyediaan benih unggul dan peningkatan sertifikasi perbenihan; 

2) Penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan 

pengolahan hasil secara baik (Good Agricultural Practice, Good 

Handling Practice dan Good Manufacturing Practice); 

3) Mengurangi kehilangan hasil panen; 

4) Pengendalian hama penyakit tanaman dan adaptasi serta mitigasi 

dampak perubahan iklim; 

5) Pengembangan kawasan komoditas pertanian berbasis korporasi 

petani; 

6) Pemanfaatan subsidi, pembiayaan dan kredit usaha pertanian; 

7) Pemanfaatan lahan secara optimal termasuk lahan rawa; 

8) Pelaksanaan peningkatan populasi hewan ternak; 

9) Pengembangan sistem pertanian terpadu (pola integrasi tanaman-

ternak); 

10) Penurunan tingkat losses produksi komoditas strategis; dan  

11) Penerapan pertanian presisi. 

B. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional melalui langkah 

operasional sebagai berikut: 

1) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik 

dan cadangan pangan nasional; 

2) Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming); 

3) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani 

dalam adopsi teknologi; serta 

4) Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan 

teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan. 

 

C. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan melalui langkah 

operasional sebagai berikut: 

1) Memperkuat dan memfasilitasi pengembangan sistem distribusi 

pemasaran dan pasar pangan di perdesaan; 
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2) Menjaga stabilitas pasokan pangan melalui pengelolaan cadangan 

pangan pokok pemerintah pusat dan daerah; 

3) Merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat 

menjadi sistem cadangan pangan masyarakat; 

4) Menyalurkan bantuan pangan atau pangan bersubsidi sesuai pola 

konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan 

pangan; dan 

5) Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan dengan acuan pola 

konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. 

 

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian 

Di sektor pertanian, peluang penciptaan nilai tambah terbesar terjadi di sektor 

agroindustri atau sektor tengah antara hulu dan hilir. Penguasaan teknologi 

penciptaan nilai tambah dan akses pasar banyak dikuasai pada usaha 

pengolahan hasil pertanian. Untuk itu, perlu meningkatkan sinergitas yang 

tinggi dengan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun strategi yang dilakukan dari 

sisi pembangunan pertanian untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing 

produk pertanian adalah sebagai berikut: 

A. Peningkatan nilai tambah dengan langkah operasional sebagai berikut: 

1) Menumbuhkan unit-unit pengolah hasil dan pemasaran produk 

pertanian; 

2) Pengembangan dan penanganan pascapen dengan manajemen mutu 

sesuai permintaan pasar; 

3) Penguatan unit-unit pengolahan dan penanganan pascapanen di 

tingkat petani/kelompk tani; 

4) Modernisasai pengolahan dan penyimpanan produk pertanian; 

5) Pengembangan kawasan/kluster komoditas pertanian berbasis 

korporasi petani; 

6) Pengembangan cold storage dan silo untuk komoditas strategis; 

7) Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan efisiensi sistem tata niaga 

pertanian; 
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8) Memperpendek rantai pasok dan efisiensi biaya produksi hingga 

pengolahan; serta 

9) Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan. 

B. Peningkatan daya saing pertanian dengan langkah operasional sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Lumbung Pangan berorientasi ekspor di perbatasan; 

2. Digitalisasi sistem informasi dan promosi serta percepatan perijinan 

ekpor dan investasi; 

3. Penguatan sistem perkarantinaan guna mendukung percepatan eskpor; 

4. Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu yang dilakukan 

dengan cara: mengurangi Komoditi yang Wajib Laporan Surveyor (LS), 

mengurangi larangan dan/atau pembatasan Ekspor lainnya, 

memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin, dan Efisiensi logistic; 

5. Diplomasi pengenaan Tarif Preferensi Free Trade Area (FTA); 

6. Penyelesaian sengketa dagang; 

7. peningkatan akses pasar ekspor (non-tradisional market); 

8. Penguatan Market Intelegence di luar negeri; 

9. Memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan melalui OSS 

(one single system) atau program perizinan terpadu, sehingga 

prosesnya bisa lebih cepat; 

10. Mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir; 

11. Pemerintah membuat kebijakan inline inspection yakni Badan Karantina 

Pertanian melakukan kunjungan langsung ke eksportir, dari tingkat 

budidaya hingga penanganan pascapanen sehingga mempermudah 

pelaku usaha dalam menangani produk yang akan diekspor; 

12. Program I-Mace (Indonesian Maps of Agriculture Commodity Export) 

atau peta komoditas ekspor pertanian Indonesia guna mengetahui data 

sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor; 

13. Penerapan elektronik sertifikat (E-Cert), sehingga produk pertanian 

yang diekspor lebih terjamin; 

14. Mendorong KUR komoditas berorientasi ekspor; 
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15. Penyiapan pest list untuk persyaratan ekspor, penanganan dampak 

perubahan iklim atau bencana alam, sampai penguatan kelembagaan 

perlindungan; 

16. Harmonisasi persyaratan teknis dan perdagangan dengan negara 

tujuan, melakukan promosi produk, pengiriman misi dagang dan 

negosiasi market akses; dan 

17. Sinergisme dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan 

instansi terkait lain untuk mendukung ekspor. 

 

3. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya 

prasarana dan sarana pertanian 

Kondisi yang ingin dicapai yaitu terkelolanya dengan baik lahan pertanian, air 

irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian. Adapun 

strategi dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya 

prasarana dan sarana pertanian yaitu: 

A. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta 

peningkatan ketersediaan air dengan langkah operasional sebagai berikut: 

1) Audit lahan pertanian; 

2) Meningkatkan luas areal pertanian; 

3) Menetapkan skala prioritas Kawasan pengembangan; 

4) Melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan 

produktif dan intensif; 

5) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar; 

6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan 

marjinal; 

7) Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan 

sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan; 

8) Peningkatan fungsi prasarana irigasi; 

9) Penerapan teknologi hemat air; 

10) Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, 

parit/longstorage; 

11) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur 

serapan. 
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B. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaanya dengan langkah 

operasional sebagai berikut: 

1) Mengoptimalkan skim kredit usaha rakyat (KUR); 

2) Mengembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis; 

3) Fasilitasi program asuransi pertanian. 

 
C. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan 

pestisida dengan langkah operasional sebagai berikut: 

1) Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat; 

2) Pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih; 

3) Penumbuhan dan pemantapan industri perbenihan; 

4) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi; 

5) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah 

lingkungan; 

6) Peningkatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida. 

D. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) 

pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut: 

1. Menyediakan perangkat peraturan tentang semua aspek alsintan; 

2. Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi 

willayah dan jenis tanaman; 

3. Menumbuhkembangkan industri dan penerapan alsintan; 

4. Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan 

(UPJA) yang mandiri; 

5. Meningkatkan efisiensi penggunaan alsintan; 

6. Mengembangkan lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi di 

daerah dalam rangka otonomi daerah; 

7. Menyediakan sistem pembiayaan/perkreditan bagi petani agar mampu 

membeli alsintan; 

8. Melatih keselamatan kerja lapang operator alsintan; 

9. Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di 

perdesaan. 
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4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM) 

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas diperlukan 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan guna 

meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan. SDM yang andal dan 

profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian 

berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut: 

A. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan langkah operasional 

sebagai berikut: 

1) Menstandarkan semua mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan 

ISO; 

2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 

pertanian agar menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang 

ditentukan; 

3) Peningkatan kapasitas tenaga pelatih dan pengajar; 

4) Penerapan sistem pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi dan 

minat atau talenta; 

5) Memperkuat jaringan dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha; 

6) Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian. 

B. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian dengan 

langkah operasional sebagai berikut: 

1) Insiasi penumbuhan wirausahawan muda pertanian bekerja sama 

dengan pihak Perguruan Tinggi; 

2) Pelibatan mahasiswa/alumni/pemuda tani untuk mengintensifkan 

pendampingan/pengawalan pembangunan pertanian; 

3) Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang difokuskan 

bidang pertanian maju, modern dan mandiri bagi pemuda tani; 

4) Pelatihan dan magang bagi pemuda tani dalam bidang pertanian. 

C. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dengan langkah operasional sebagai berikut: 



54 
 

 

1).  Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media 

cetak dan e-learning; 

2). Pengembangan database penyuluhan pertanian terintegrasi dalam 

bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluh; 

3).  Pengembangan sistem informasi penyuluh pertanian. 

D. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional 

1) Penerapan SOP pelatihan setaraf kelas internasional; 

2) Pengembangan balai pelatihan sebagai pusat pelatihan dengan taraf 

internasional; 

3) Peningkatan profesionalisme dan kemampuan widyaiswara. 

E. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi dengan langkah 

operasional sebagai berikut: 

1) Melaksanakan transformasi pendidikan pertanian agar menjadi 

lembaga pendidikan avokasi yang profesional, mandiri dan berdaya 

saing; 

2) Peningkatan kualitas pendidik/pengajar agar bisa menghasilkan 

peserta didik menjadi pengusaha, penggerak dan pencipta lapangan 

kerja; 

3) Penguatan program dan kerjasama pendidikan pertanian. 

F. Penguatan kelembagaan petani dengan langkah operasional sebagai 

berikut: 

1) Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP Korporasi 

Petani/Kelompok Usaha Bersama melalui jejaring dan kemitraan 

usaha; 

2) Penumbuhnan dan pengembangan poktan dan gapoktan melalui 

kelas kemampuan kelompok tani; 

3) Peningkatan skala ekonomi kelompok usaha bersama (KUB) petani 

muda. 

5. Terwujudnya birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada 

Layanan Prima 

Pelayanan pemerintah ditujukan untuk mencapai tata kelola yang baik (good 

governance) sebagai syarat salah satu meningkatnya pelayanan publik 

termasuk menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi dan 
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tumbuh kembangnya dunia usaha. Dengan birokrasi yang efektif dan efisien 

maka terwujudlah cita-cita reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan 

publik sehingga pelayanan pemerintah memberikan kepuasan prima kepada 

masyarakat. Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ditujukan untuk 

mewujudkan 8 (delapan) area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi 

meliputi: mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, 

akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan serta pelayanan 

publik.  

Adapun strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan 

berorientasi pada layanan prima adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;  

c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. 

 

Kementerian Pertanian senantiasa berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan sumberdaya manusia 

(SDM) yang profesional. Hal tersebut dimanifestasikan sepenuhnya melalui 

pengabdian pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan 

pelayanan prima, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang baik, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah 

melalui penerapan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Pertanian. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian mengacu pada 

Road Map Reformasi Birokrasi. 

Strategi yang ditempuh untuk agenda “Membangun Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan” meliputi: 

1. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui langkah operasional: 

a. Penyusunan rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; 

b. Penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN; dan 

c. Penyusunan pola karir instansional. 

2. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: 

a. Penerapan proses bisnis instansi; 
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b. Implementasi arsitektur SPBE instansi; 

c. Penerapan e-Arsip terintegrasi. 

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: 

a. Penerapan (menyusun, menetapkan dan mempublikasikan) Standar 

Pelayanan di Unit Pelayanan Publik tertentu; 

b. Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan publik; 

c. Pelaksanaan survei kepuasan masyarkat di UPP tertentu; 

d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam penetapan standar 

pelayanan publik; 

e. Pemutakhiran informasi pada sistem informasi pelayanan publik; dan 

f. Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah dan BUMN/BUMD. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka membangun tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governanace) berpedoman pada peraturan 

presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 

– 2025 yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi 

birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025. Dalam upaya impelementasi 

grand design tersebut, terdapat Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pertanian yang disusun sebagai langkah operasional program 

kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan dengan sasaran capaian per tahun 

yang jelas.  

 
Dari arah kebijakan nasional dan Kementerian Pertanian, maka untuk mencapai 

target-target pembangunan nasional khususnya di sektor pertanian perlu 

dilakukan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya mulai dari 

Kementerian/Lembaga Negara lainnya, Pemerintah Daerah, Camat, Kepala 

Desa/Lurah, akademisi, peneliti, penyuluh, pedagang/pengusaha dan petani. 

Pembangunan sektro pertanian dan pangan yang ditujukan untuk 

meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan ditempuh dengan 

korporasi petani dan gerakan kolaborasi koordinasi bersama mulai pemerintah 

tingkat pusat hingga ke level kecamatan dengan satu arah yang sama atau satu 

komando. Dalam setiap kegiatan utama di Kementerian Pertanian perlu 

mengadopsi konsep korporasi petani yang dikoordinasikan dengan mekanisme 

satu komando dari pusat. Berikut ini beberapa konsep pembangunan pertanian 

dalam setiap program-program kementerian Pertanian dan kolaborasi dengan 
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stakeholder lain yang menjadi konsep utama pembangunan 2020-2024: 

 

1. Korporasi petani 

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Permentan 18/2018) secara 

garis besar telah mengarahkan kepada provinsi untuk menyusun 

Masterplan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi sebagai kerangka dasar 

arah pengembangan kawasan pertanian dan Action Plan Kawasan 

Pertanian di tingkat kabupaten/kota sebagai kerangka pelaksanaan 

kegiatan pengembangan kawasan pertanian.  

Korporatisasi petani dibangun melalui pemberdayaan petani dengan 

mengkonsolidasikan petani dalam suatu kelembagaan petani 

(kelompok/gabungan kelompok tani) yang didorong untuk bertransformasi 

menjadi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan Ekonomi Petani 

(KEP)akan meningkatkan skala usaha petani karena tergabung dalam 

kelompok yang lebih besar, menjalankan usaha dengan manajemen yang 

profesional, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan infrastruktur, 

jangkauan pasar, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing komoditas 

pertanian. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani pasal 80 mengamanatkan Kelembagaan Ekonomi Petani 

dapat berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbentuk koperasi atau 

badan usaha lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

Permentan Nomor 18 Tahun 2018, Korporasi Petani merupakan Kelembagaan 

Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain 

dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kepemilikan 

modal petani yang besar ini berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, skala 

ekonomi, daya saing, pendapatan petani dan mengembangkan jiwa 

kewirausahaan petani. Pendekatan pembangunan pertanian melalui 

pengembangan kawasan dengan korporatisasi petani diwujudkan dalam suatu 

sistem usaha tani terpadu yang mengintegrasikan subsitem hulu, on farm, hilir, 

pengolahan dan pemasaran serta penunjang. Konsep korporatisasi petani 

dengan memperkuat korporasi petani, memerlukan terobosan signifikan dalam 
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hal pola pikir petani agar berubah menjadi pelaku utama bisnis pertanian, 

sehingga perlu dilakukan penguatan kapasitas baik aspek usaha tani maupun 

aspek manajerial. Program atau kegiatan di pemerintah pusat mulai penguatan 

kapasitas petani dan penyuluh pertanian, revitalisai perbenihan, 

pengembangan pupuk organik, optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi 

pembangunan sarana panen air, mekanisasi pertanian, hingga pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian serta bantuan akses pembiayaan dan asuransi 

petani, bisa menjadi modal besar dalam pelaksanaan proyek korporatisasi 

petani.  

 

Pengembangan korporatisasi petani dilakukan di 1.029 klaster (RPJMN 2020-

2024) komoditas pertanian dengan mengembangkan kelembagaan ekonomi 

petani berbadan hukum, yang mampu menciptakan unit usaha bisnis pertanian 

secara mandiri maupun bermitra dengan badan usaha lainnya dalam rangka 

peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk mewujudkan 

kesejahteraan petani. 

Korporasi petani selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, juga 

meningkatkan aksesbilitas pemasaran dengan mengintegrasikan antara produk 

pertanian baik segar maupun olahan dengan akses pasar, seperti toko tani 

Indonesia. Pengembangan seribu toko tani Indonesia merupakan simpul 

distribusi perdagangan komoditas pangan dan pertanian yang membantu petani 

memperluas jaringan pemasarannya. Selain itu, aspek hulu dan budidaya harus 

mampu mengintegrasikan ratusan waduk dan bendungan dengan luasan 

sawah (lahan baku) seluas 7,1 juta ha yang diharapkan dapat meningkatkan 

layanan fasilitasi irigasi seluas 20% luasan sawah atau setara 1,5 juta ha. 

Selama ini, lahan yang terlayani air dan irigasi masih berkisar 10% atau setara 

800.000 hektar. 

Melalui pengembangan unit bisnis di dalam korporasi petani, diharapkan dapat 

meningkatkan posisi tawar petani melalui sinergi dan kerjasama dengan Usaha 

Besar lainnya karena korporasi petani/BUMP/KEP: 

a. Memiliki skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien; 

b. Produksi disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau industri pengguna 

bahan baku yang dihasilkan oleh anggota korporasi petani/BUMP/KEP; 
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c. Menjadi organisasi bisnis yang dikelola secara profesional untuk menjamin 

keberlanjutan usaha pertanian; 

d. Menyediakan bahan baku yang berkualitas bagi industri besar secara 

berkesinambungan; 

e. Menciptakan kemitraan antara korporasi petani/BUMP/KEP dan Usaha 

Besar yang saling menguntungkan bagi pertumbuhan pertanian dan industri 

pengolahan hasil pertanian; 

f. Mampu mengakses sumber pendanaan inklusif untuk meningkatkan 

produktivitas sekaligus ketahanan pangan nasional; 

g. Dapat secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya untuk 

membentuk unit usaha profesional yang berkualitas dan berdaya saing. 

Proyek nasional korporatisasi petani ini ditargetkan meningkatkan produktivitas 

hingga 5% dan meningkatkan nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp 45,44 

juta/petani/tahun pada tahun 2024. Proyek ini merupakan kerja bersama 

seluruh stakeholder pertanian yang menjadi salah satu unggulan proyek 

nasional. Proyek penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan 

nelayan menjadi salah satu proyek nasional yang telah ditetepkan dalam 

RPJMN 2020-2024 yang menjadi proyek bersama dari Kementerian Pertanian, 

KemenKP, KemenKUKM, KemenPUPR, Kemenperin dan dukungan K/L lainnya 

serta Perguan tinggi dan Swasta. Berikut gambaran proyek nasional korporasi 

petani.  

Tabel 14. Penguatan Jaminan Usaha Korporasi Petani 

Latar Belakang 1. Belum terbentuk model bisnis korporasi petani dengan skala ekonomi 
2. Belum terintegrasinya 1.029 klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian 

dengan akses pasar 
3. Akses sumber daya produktif yang rendah 

Rantai pasok yang panjang 

Manfaat 1. Meningkatnya pendapatan petani 
2. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian 

Pertanian yang mandiri 

Indikasi Target: 

1. Peningkatan 
produktivitas 
komoditas 
 

2. Nilai Tambah 
per tenaga 
kerja pertanian  

 

Tahun 2020 

5% 

 

Rp49,20 
juta/tenaga 
kerja 

Tahun 2021 

5% 

 

Rp51,70 
juta/tenaga 
kerja 

Tahun 2022 

5% 

 

Rp54,30 
juta/tenaga 
kerja 

Tahun 2023 

5% 

 

Rp57,00 
juta/tenaga 
kerja 

Tahun 2024 

5% 

 

Rp59,80 
juta/tenaga 
kerja 
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3. Kelembagaan Ploting 5 

korporasi 
petani 

33 Korporasi 
petani 

65 Klaster 
korporasi 
petani 

150 korporasi 
petani 

350 korporasi 
petani 

Highlight Proyek 1. Penerapan Good Agricultural Practices dan Precision Farming 
2. Penguatan kelembagaan petani 
3. Investasi, pembiayaan dan asuransi sektor pertanian  
4. Kemitraan KUKM dan wirausah pertanian 
5. Fasilitasi pemasaran 

Sumber: RPJMN 2020-2024 

2. Kolaborasi dan Koordinasi Strategi Pembangunan Pertanian  

Kolaborasi Srategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan 

pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk 

menselaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga 

tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan 

pembangunan pertanian ini bertujuan menggerakkan semua stakeholder 

pertanian hingga ke level kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran 

Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan 

pertanian. Strategi kolaborasi ini sebagai gerakan satu komando secara 

berjenjang dari kecamatan sampai dengan pusat dalam pengumpulan dan 

pengolahan data serta penyajian informasi terkait pembangunan pertanian dan 

pangan yang melibatkan eselon 1 lingkup kementerian pertanian dan 

kementerian/lembaga terkait lainnya. Dalam rangka mendukung program Satu 

Data, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian 

dengan didukung oleh stakeholder terkait dalam pemenuhan atas data tersebut 

secara terbuka dan real time. Kementerian Pertanian telah membangun satu 

data dalam satu dashboard besar sebagai sarana komunikasi dan informasi di 

tingkat nasional. Dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi 

pembangunan pertanian dan pangan didukung oleh gerakan kolaborasi ini. 

Pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan sebagai upaya untuk 

optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mewujudkan 

kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: 1) Pusat data dan 

informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya 

manusia pertanian; 2) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan 

koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis 
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pembangunan pertanian dan pangan; 3) Pusat pembelajaran merupakan wadah 

untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses 

belajar mengajar, berupa bimbingan teknis, percontohan (Sekolah 

Lapang/Demplot/Demfarm/Demarea); 4) Pusat konsultasi agribisnis merupakan 

tempat konsultasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan 

instansi/lembaga lain; dan 5) Pusat pengembangan jejaring kemitraan sebagai 

tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha 

dengan pihak lain. 

3. Low Carbon Development  

Perubahan iklim yang ekstrim berupa musim kemarau panjang (kekeringan) dan 

banjir besar menyerang di Indonesia sangat berdampak terhadap sektor 

pertanian. Hasil berbagai riset menunjukkan bahwa tantangan kenaikan suhu 

bumi antara 1,5 hingga 4 derajat celcius tidak hanya meningkatkan risiko 

bencana alam tetapi juga berdampak terhadap penurunan produksi dan 

produktivitas pangan secara signifikan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah 

Indonesia menjadi yang terdepan untuk mendukung dunia menjaga kenaikan 

suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius dan beradaptasi terhadap dampak 

terburuk perubahan iklim melalui Intended Nationally Determined Contributions 

(INDCs).  

Perubahan iklim bisa menimbulkan potensi kerugian Produk Domestik Bruto 

(PDB) hingga 20 persen, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk 

mewujudkan perencanaan pembangunan rendah karbon atau Low Carbon 

Development Indonesia (LCDI). Oleh karena itu, saatnya sektor pertanian harus 

menjalankan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan 2020 sampai 2030 

diharapkan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan.  

Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) merupakan langkah nyata 

Indonesia merespon isu perubahan iklim. Penyusunan RPRK tersebut 

merupakan pengarusutamaan perubahan iklim dan pertumbuhan hijau sehingga 

dicapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan 

pengurangan emisi gas rumah kaca. 
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Dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan pertanian seyogyanya lebih 

mengutamakan prinsip adaptasi tanpa mengabaikan aksi mitigasi, sehingga 

setiap aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian juga harus menjamin 

mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas. 

Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus memberikan manfaat 

dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga kegiatan aksi yang akan 

dipilih harus disesuaikan dengan sistem dan usaha pertanian rakyat. Aksi 

adaptasi dan mitigasi secara operasional dijabarkan di tiap-tiap eselon I serta di 

tingkat daerah. Dengan demikian sektor pertanian ikut berkontribusi secara nyata 

terhadap target nasional dalam penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada 

tahun 2019. 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan penanganan dampak 

perubahan iklim tersebut, maka operasionalisasinya harus melembaga ke dalam 

sistem perencanaan teknokratis yang didukung dengan basis data dan sistem 

informasi yang valid dan terverifkasi. Data dan informasi merupakan input utama 

dalam sistem pengambilan keputusan apapun. Pengembangan sistem informasi 

yang handal sangat berguna untuk mempermudah eksekusi suatu aktivitas dan 

merupakan determinan dari sistem koordinasi yang harus dijalankan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian secara berkelanjutan. 

Sasaran dari adaptasi perubahan iklim subbidang ketahanan pangan meliputi: 

a. Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim 

dan perubahan iklim, 

b. Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada 

daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low 

emission) 

c. Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat dengan 

pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya 

diversifkasi pangan hingga tingkat optimum.  

Strategi yang ditempuh dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, yaitu: 

a. Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim 

b. Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim. 
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c. Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik. 

d. Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rembug petani di 

tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi 

kalender tanam dan antisipasi terhadap perubahan iklim. 

Implementasi kegiatan pembangunan pertanian yang terkait Pembangunan 

Rendah Karbon dan Dampak Perubahan Iklim antara lain dilakukan melalui 

asuransi usahatani, pembangunan infrastruktur panen air/pengembangan 

bangunan konservasi air, embung, dam parit, perbaikan sistem pengelolaan lahan 

(PTT, SRI, UPPO, Batamas), pengembangan desa organik, penggunaan varietas 

yang lebih toleran terhadap cekaman lingkungan (kekeringan, rendaman, 

salinitas), gas buangan ternak sapi dan pengaturan tinggi muka air rawa. 

 
4. Pertanian Keluarga (Family Farming) 

Pertanian keluarga atau family farming (FAO,2014) merupakan cara 

pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, pengembalaan dan 

akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga dan 

seabian besar bergantung pada tenaga kerja keluarga baik perempuan dan laki-

laki dan merupakan basis produksi yang berkelanjutan. Konsep pertanian 

keluarga di Indonesia sudah dipraktikkan sejak lama, keluarga petani mengolah 

lahan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Untuk 

itu, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahan pangan diarahkan 

untuk:  

a. Mengembangkan lingkungan kebijakan yang memungkinkan untuk 

memperkuat pertanian keluarga; 

b. Keberlanjutan generasi pertanian keluarga; 

c. Memperkuat organisasi keluarga petani dan kapasitas mereka untuk 

menghasilkan pengetahuan, mewakili kepentingan petani dan menyediakan 

layanan inklusif di daerah pedesaan; 

d. Meningkatkan inklusi sosial-ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan petani 

keluarga, rumah tangga pedesaan dan masyarakat; 

e. Mempromosikan keberlanjutan pertanian keluarga untuk sistem pangan yang 

tahan terhadap perubahan iklim; 
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f. Memperkuat multidimensionalitas pertanian keluarga untuk mempromosikan 

inovasi sosial yang berkontribusi pada pengembangan wilayah dan sistem 

pangan yang melindungi keanekaragaman hayati, lingkungan dan budaya. 

Konsep family farming ini perlu didukung keberlanjutannya agar generasi muda 

penerus pembangunan pertanian mampu mengembangkan usaha pertanian 

berbasis korporasi. Selain itu, dengan konsep ini diharapkan lahan-lahan pertanin 

dikelola oleh keluarga petani secara modern sehingga mampu meningkatkan 

manajemen usaha taninya dan mampu menjaga keberlanjutan sumber daya 

pertanian. Program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan haruslah 

mendukung konsep ini agar petani tidak hanya mengembangkan usahanya di 

sektor pertanian saja namun bisa terintegrasi dengan perikanan atau kehutanan 

sesuai dengan lingkungan usahanya. 
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Gambar 1. Peta Strategi 2020 – 2024 Kementerian Pertanian 
 
 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Pertanian  
 
Badan Karantina Pertanian dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang 

diamanahkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 1992 sekaligus mendukung 

pencapaian sasaran Kementerian Pertanian sebagaimana dituangkan dalam 

strategi Kementerian Pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, sasaran Badan 

Karantina Pertanian dalam lima tahun mendatang tergambar dalam peta strategi 

sebagai   berikut:  
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Gambar 2. Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Pertanian  
 
 

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam 

periode 2020-2024 adalah: 

Perpektif Stakeholder 

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional 

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional; 

2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional; 

3. Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan 

terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian. 

SS4.Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan 

indikatorkinerja: 

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan 

Kesehatan Manusia; 

2. Dietary Diversity Score (DSS); 
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3. Persentase Kasus Komoditas Pertanian yang Diselesaikan terhadap 

Total Kasus Komoditas Pertanian. 

 

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit 

pada Hewan 

1. Persentase Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas 

Serangan OPT dan DPI; 

2. Persentase penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK 

yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia; 

3. Persentase Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular 

Strategis terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan 

Menular Strategis; 

4. Persentase penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK 

yang harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia. 

 

Perspektif Customer 

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati: 

1. Persentase tindakan karantina terhadap temuan OPTK dan HPHK pada 

komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang 

ditetapkan; 

2. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan 

hayati nabati di tempat pemasukan; 

3. Persentase tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan 

hayati hewani di tempat pemasukan. 

 

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian: 

1. Persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan 

terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui 

tempat pengeluaran yang ditetapkan. 

 

Perspektif Internal Proses 

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien: 
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1. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan 

karantina terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang 

diperiksa melalui tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan; 

2. Persentase komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan 

karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan 

tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan; 

3. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan 

terhadap total kasus komoditas pertanian strategis. 

 

Perspektif Learn and Growth 
 

SP.4.  Terwujudnya Birokrasi Badan Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan 

Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: Nilai Reformasi 

Birokrasi Badan Karantina Pertanian. 

 

SP.5.  Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Pertanian secara Efisien dan 

Akuntabel, dengan indikator kinerja: Nilai Kinerja Anggaran Badan 

Karantina Pertanian. 

 

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya 

yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur 

(sarana/ prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut: 

1. Penguatan Kelembagaaan: 

a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan 

hayati; 

b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, 

penindakan, kerjasama & informasi; 

c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan; 

d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai 

kebutuhan; 

e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian; 

f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat. 

 

 



69 
 

 

2. Penguatan SDM: 

 Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional: 

a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani; 

b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan 

pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen 

organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia; 

c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian. 

 

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana: 

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui: 

a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina 

Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan; 

b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, 

identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern; 

c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, 

Papua dan Papua Barat; 

d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi. 

 

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar Uji Standar Karantina 
Pertanian  

 
a) Pengembangan standar nasional dan internasional 

 
Organisasi perdagangan dunia (WTO) telah mengatur ketentuan 

perdagangan dunia yang mengikat semua anggotanya untuk menerapkan 

keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, sehingga 

masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan 

perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Ketentuan tersebut telah disepakati negara anggota WTO yang disebut 

Technical Barrier to Trade (TBT-WTO) Agreement. Indonesia sebagai salah 

satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut 

menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, dituntut untuk 

melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, 

antara lain perlunya melakukan harmonisasi standar nasional terhadap 

standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam 
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pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi 

dalam penerapan regulasi teknis. 

 

Kondisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai perjanjian tingkat 

regional, baik ASEAN maupun APEC. Di tingkat ASEAN, kondisi ini 

mendorong disepakatinya pembentukan pasar bebas ASEAN (ASEAN Free 

Trade Area - AFTA) yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan 

bagi setiap negara ASEAN. Bagi negara-negara yang dapat memenuhi 

tingkat keteraturan yang digariskan oleh perjanjian-perjanjian tersebut, 

terbuka kesempatan yang lebih luas untuk memasuki pasar regional dan 

internasional. Sementara bagi yang tidak, mereka akan kurang mampu 

memanfaatkan kesempatan itu bahkan mereka harus membuka pasar di 

negaranya bagi pihak-pihak yang telah mencapai tingkat keteraturan 

tersebut. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan internasional yang 

kemudian berdampak pada perkembangan perdagangan regional tersebut, 

merupakan daya penggerak yang penting terhadap perkembangan 

standardisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya di Indonesia. 

 

Menyikapi hal tersebut, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian terus 

berupaya untuk meningkatkan kinerja melalui penerapan standar-standar 

baik nasional maupun internasional. Harapan dengan penerapan standar 

akan tercapai hal-hal sebagai berikut: 

a. meningkatnya jaminan mutu pelayanan pengujian melalui kemampuan 

inovasi teknologi;  

b. meningkatnya perlindungan kepada konsumen dan masyarakat lainnya, 

baik dari aspek keselamatan, keamanan maupun kesehatan; dan  

c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi 

perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri. 

 

Beberapa standar mutu yang akan diadopsi oleh BBUSKP: 

a. SNI ISO 35001:2018 tentang Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium; 

b. SNI ISO 17034:2016 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Produsen 

Bahan Acuan. 
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b) Jejaring laboratorium 

Dengan pertimbangan untuk peningkatan dan perpaduan kemampuan 

laboratorium pengujian di Indonesia, guna mendukung peningkatan mutu 

hasil industri pangan/pakan, perdagangan pangan/pakan nasional dan 

regional maupun global diperlukan kesiapan laboratorium pengujian yang 

kompeten dan terintegrasi. Keharmonisan kinerja dan meningkatnya 

kemampuan antar laboratorium sangat diperlukan guna memenuhi 

kebutuhan pengujian mutu dan keamanan pangan/pakan yang tersandar 

nasional/internasional. Oleh karena itu, Balai Besar Uji Standar Karantina 

Pertanian senantiasa berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan 

berbagai instansi terutama dalam hal pembentukan jejaring laboratorium 

pengujian. 

 

Jejaring laboratorium bertujuan untuk memadukan kemampuan seluruh 

laboratorium pengujian dalam mendukung perdagangan pangan/pakan 

nasional, regional, maupun global. Fungsi pembentukan jejaring 

laboratorium ini antara lain: pertukaran informasi dan interlaboratory study; 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; 

melakukan proficiency testing bersama; bantu membantu dalam 

menyiapkan baku pembanding; pengembangan metode analisis; 

membangun Sistem Quality Assurance dalam Jejaring; menetapkan 

laboratorium rujukan; serta memperkuat kegiatan surveilans dan inspeksi.  

Jejaring laboratorium  yang dibentuk diharapkan berperan sebagai ajang 

pertukaran informasi antar laboratorium termasuk kegiatan interlaboratory 

study, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kompetensi 

laboratorium. Untuk lebih memperluas dan memperkuat jaringan, BBUSKP 

perlu merancang sub-jejaring yang berasal instansi terkait khususnya di 

Kementerian Pertanian dan juga membuka wawasan dengan kementerian 

lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, dan Asosiasi Laboratorium Pengujian 

Pangan Swasta. Dalam hubungan regional yang lebih luas di kawasan 

ASEAN, khususnya dalam kaitannya dengan Pasar Tunggal ASEAN, 

BBUSKP perlu melakukan link dengan jejaring ASEAN terkait, misalnya 
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dengan ASEAN Reference Laboratories (ARL) dan ASEAN Rapid Alert 

System for Food and Feed (ARASFF).  

 

Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan keamanan 

pangan/pakan di Indonesia dan dalam rangka mengikuti pasar bersama 

ASEAN, diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas laboratorium 

BBUSKP agar dapat mendukung dan meningkatkan kualitas kegiatan 

pengujian. 

  

Selain itu untuk jejaring kerjasama terhadap pengujian penyakit hewan dan 

keamanan pangan akan dilakukan ke beberapa laboratorium instansi lain 

seperti Balai Besar Penelitian Veteriner (BBalitvet), Balai Pengujian Mutu 

dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Balai/Balai Besar Veteriner 

(BB/BVET) dan Laboratorium Pemerintah Daerah. Untuk jejaring 

internasional akan dilakukan ke beberapa laboratorium seperti Badan 

Makanan, Lingkungan dan Kesehatan & Keselamatan Kerja (ANSES) 

Perancis, Central Veterinary Research Laboratory (CVRL) Dubai- Uni 

Emirat Arab, dan lain-lain.  
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Kerjasama dan 
Koordinasi 

Laboratorium UPTKP 
Lingkup BARANTAN 

Laboratorium Penyakit 
Hewan (nasional dan 

internasional) 

Laboratorium Penyakit 
Tumbuhan (nasional dan 

internasional) 

Laboratorium Keamanan 
Hayati (nasional dan 

internasional) 

Pembinaan/ 
Monev 
 

Pembinaan/ Monev dari BBUSKP ke UPTKP 
meliputi: 
1. Bimbingan teknis dan evaluasi bahan, 

peralatan dan aspek teknis lainnya (SDM, 
rancang bangun, tata letak/lokasi) di 
laboratorium UPTKP; 

2. Bimbingan teknis dan evaluasi penambahan 
ruang lingkup akreditasi pengujian 
laboratorium UPTKP; 

3. Bimbingan teknis dan evaluasi penerapan 
sistem manajemen mutu laboratorium 
(Validasi/verifikasi metode uji, uji banding, uji 
profisiensi); 

4. Bimbingan teknis dan evaluasi sistem 
informasi laboratorium lingkup BARANTAN. 
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c) Kebutuhan perlengkapan bangunan laboratorium 
 

Rancang bangun bangunan laboratorium dibuat dengan melibatkan 

berbagai pihak antara lain: 

➢ Para peneliti/personel yang bekerja di laboratorium, yang akan 

menjabarkan kebutuhan ruangan, peralatan setiap ruang, fungsi dari 

setiap ruang, jenis sampel dan metode uji yang ditangani pada setiap 

ruang; 

➢ Arsitek dan perancang interior yang menterjemahkan kebutuhan para 

peneliti/personel yang bekerja di laboratorium ke dalam suatu rancang 

bangun dengan memperhatikan kaidah/prinsip laboratorium dan 

memenuhi persyaratan laboratorium.  Termasuk didalamnya jenis 

fasilitas (prasarana, sarana) baik untuk bangunan maupun kebutuhan 

personel bekerja di laboratorium.  Misalnya pembagian ruang, alur lalu 

lintas manusia, lalu lintas sampel, bahan, reagen, konstruksi dan jenis 

bahan bangunan, jenis meja kerja, jenis kursi dll; 

➢ Insinyur mekanik dan listrik yang menterjemahkan tata alir udara dan 

tekanan udara di setiap ruang sesuai dengan kebutuhan dari setiap 

ruang, tata alir listrik setiap ruang, tata alir limbah rumah tangga dan 

limbah laboratorium ke dalam suatu rancang tata alir listrik, mekanikal, 

plumbing; 

➢ Para manajer yang ada dalam manajemen laboratorium yang bertugas 

memfasilitasi operasional laboratorium, mengelola penyelenggaraan 

laboratorium. Para manajer inilah yang harus dapat memfasilitasi 

terwujudnya laboratorium yang diperlukan oleh peneliti/pekerja 

laboratorium sesuai dengan fungsi yang harus dilaksanakan. Kontraktor 

pelaksana pekerjaan sipil, arsitektur dan interior, mekanikal dan 

elektrikal, kontraktor pengadaan furniture khusus laboratorium. Semua 

pihak harus bekerja bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-

masing sehingga tersedia laboratorium (baik secara fisik maupun 

mekanisme/sistim) yang memenuhi: 

a. Kebutuhan dan mengakomodasi kebutuhan dari sisi alur kerja, 

tekanan dan aliran udara; 

b. Kesesuaian dengan persyaratan/standard laboratorium, dan 
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c. Dana yang tersedia. 

Secara prinsip rancang bangun laboratorium harus memenuhi prinsip-

prinsip sesuai dengan standard, yaitu: 

1. Memenuhi prinsip tata letak ruang yang harus mengakomodasi 

kebutuhan semua fungsi yang diperlukan, kebutuhan spesifik untuk 

hewan laboratorium (jika ada pengujian terkait hewan coba), 

mengakomodasi penempatan peralatan laboratorium, penempatan 

alat-alat keselamatan dan dapat mengakomodasi kebutuhan 

peralatan ME (mechanical and electronic).  Dalam tata letak ruang 

perlu diperhatikan kebutuhan peneliti terkait dengan sisi alur kerja 

dan kelengkapan ruang, serta harus memenuhi kaidah perancangan 

tekanan dan aliran udara; 

2. Memenuhi prinsip arah aliran udara dengan melakukan pengaturan 

tekanan udara, dan memperhatikan juga prinsip pengelolaan limbah 

cair dan padat; 

3. Komponen mekanikal, elektrikal, plumbing, peralatan laboratorium 

serta alur kerja yang mungkin akan mempengaruhi tata alir udara di 

dalam ruang laboratorium; 

4. Pemenuhan standar atas jenis bahan yang dipakai (lantai, dinding, 

plafon, pintu, jendela, ducting, pemipaan dan lainnya). 

 

Berdasarkan atas prinsip bangunan standard yang harus dipenuhi, 

maka sesuai dengan fungsi bagian dari bangunan, secara garis besar 

area laboratorium BBUSKP terbagi menjadi dua yaitu area publik dan 

area kegiatan laboratorium.  

a) Area publik di dalamnya meliputi ruangan kantor administrasi teknis 

antara lain ruang rapat, ruang pekerja laboratorium baik manajer, 

penyelia maupun analis, ruang penerimaan sampel, ruang ganti, 

toilet, pantry dan ruang lain yang dapat diakses secara luas baik 

oleh manajer, staf, pekerja laboratorium maupun pengunjung /tamu; 

b) Area kegiatan laboratorium meliputi ruang pengujian (termasuk di 

dalamnya ruang preparasi), ruang alat khusus (ruang yang berisi 

peralatan besar untuk melakukan metode uji tertentu misalnya alat 

Gas Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, 
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Atomic Absorption Spectroscopy, dll) ruang penyimpanan bahan 

(media, reagen, buffer, bahan kimia dll yang diperuntukkan sebagai 

persediaan), ruang penyimpanan alat termasuk di dalamnya ruang 

untuk sterilisasi alat.  

 

Namun demikian, BBUSKP belum memiliki sarana/tempat pengolahan 

limbah. Hal ini menjadi salah satu usulan kedepan untuk dibuat sarana 

pengolahan lmbah yang efektif dan efisien baik untuk limbah infeksius 

maupun non infeksius. Yang perlu menjadi perhatian juga adalah 

pengembangan dan penambahan ruang BSL yang saat ini masih perlu 

perbaikan. Selain itu pemeliharaan gedung laboratorium perlu konsisten 

dan membutuhkan biaya yang besar agar tidak cepat rusak atau lapuk.  

 
 

d) Kebutuhan peralatan laboratorium 

 Laboratorium Pengujian dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya 

dilengkapi dengan peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan, 

terdiri dari peralatan inti dan peralatan pendukung. Peralatan inti 

laboratorium terdiri peralatan laboratorium yang berfungsi untuk melakukan 

proses pengujian dengan aman, pengukuran/penimbangan, 

pengendapan/konsentrasi, alat pengujian/detektor, visualisasi, sterilisasi 

dan pemusnah limbah.  

 

Saat ini BBUSKP telah tersedia peralatan minimal yang diperlukan di suatu 

laboratorium yaitu seperti misalnya kabinet Biohazard Kelas II (BSC Class 

II), alat timbang berat, alat ukur volume, pH meter, mikro/makro pipet, alat 

gelas, sentrifuge, ELISA reader, mikroskop, inkubator, pembuat air 

destilasi, alat filtrasi, penyimpan limbah benda tajam dan atau cair, 

autoclave, dan incenerator. 

  

Kebutuhan peralatan laboratorium di BBUSKP untuk masa yang akan 

datang akan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya saat ini telah banyak peralatan laboratorium yang semakin cepat 

dan detail prrosesnya sehingga tidak diperlukan lagi waktu yang panjang. 
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Peralatan seperti sequencer, deteksi cepat mikroba dengan alat cepat 

menjadi prioritas yang akan diadakan di BBUSKP untuk menjadikannya 

sebagai laboratorium yang go public.  Selain itu, BBUSKP terus berupaya 

meningkatkan mutu pengujian dengan mengembangkan uji atau deteksi 

HPHK/OPTK yang berbasis Bio-sensor. 

 

Pengembangan kualitas pengujian membutuhkan peralatan-peralatan yang 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan 

penyakit. Kondisi peralatan pengujian laboratorium di BBUSKP tercantum 

dalam table 17. Dalam table tersebut terlihat bahwa masih banyak 

peralatan yang perlu ditambah dan atau diperbaiki guna peningkatan 

kualitas pengujian. 

 

 

Tabel   15.  Kondisi, jumlah dan kebutuhan alat laboratorium  

No Nama Alat Jumlah Kebutuhan Kurang 

1 
Mesin Polymerase Chain Reaction 
(konvensional)  

2 3 1 

2 
Mesin qPCR (Quantitative Polymerase 
Chain Reaction (real time) 

2 3 1 

3 
ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
Assay) Reader 

1 2 1 

4 Mesin Sequensing 
1 

(rusak) 
1 1 

5 High performance liquid chromatography 1 2 1 

6 
Liquid chromatography-mass 
spectrometry-MS 

1 2 1 

7 Gas chromatography-mass spectrometry 1 1 0 

8 
Gas chromatography-mass 
spectrometry-MS 

0 1 1 

9 Spektrofotometri 1 2 1 

10 
Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry 

1 1 0 

11 Atomic absorption spectrophotometer 2 2 0 

12 
automated, multiparametric 
immunoassay system ( merek VIDAS) 

1 2 1 

13 
automated system for microorganism 
enumeration (merek TEMPO) 

1 2 1 
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14 Ekstraksi Robotic 1 2 1 

15 Mikroskop DIC 0 1 1 

16 Nanodrop 
1 

(rusak) 
1 1 

17 VITEC 0 1 1 

18 Electroforesis 1 2 1 

19 Water Purifier 
1 

(rusak) 
1 1 

 

e) Kebutuhan bahan pengujian laboratorium 

Keberadaan peralatan, bahan, dan metode pengujian di suatu laboratorium 

sangat menentukan penyelenggaraan laboratorium dapat terlaksana 

dengan memadai atau tidak. Ketiadaan salah satu dari ketiga unsur 

tersebut dapat berakibat pada tidak berjalannya kegiatan pengujian 

laboratorium. Pengujian laboratorium berjalan dengan baik jika ada 

kesesuaian antara peralatan, bahan dan metode yang digunakan. Sering 

kali pemilihan suatu metode pengujian pada banyak hal harus disesuaikan 

dengan peralatan dan bahan yang telah tersedia di suatu laboratorium.  

 

Metode pengujian yang dipilih dapat mengacu pada buku Pedoman 

Identifikasi sesuai Jenis OPTK/HPHK atau mengacu kepada standar 

nasional/internasional. Laboratorium dengan fasilitas dan sarana yang 

memadai memungkinkan semua metode pengujian dapat dilakukan dari 

yang paling konvensional sampai tingkat yang paling tinggi. 

 

f) Kebutuhan sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium perlu menjadi 

perhatian penting. Karena terbatasnya SDM yang ada di laboratorium maka 

seringkali personil laboratorium juga merangkap tugas sebagai petugas 

operasional di lapangan atau tugas-tugas administrasi lainnya. Jenjang 

karir yang belum jelas bagi personil laboratorium,  sehingga dengan mudah 

personil laboratorium yang sudah terampil dimutasi ke tempat lainnya. 

Aspek jaminan kesehatan bagi petugas laboratorium juga belum maksimal 

misalnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi petugas laboratorium. 
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Peraturan perundang-undangan perkarantinaan telah menetapkan bahwa 

kewenangan atas pelaksanaan tindakan Karantina diberikan kepada 

Pejabat Karantina, dalam hal ini adalah Pejabat Fungsional Medik 

Veteriner, Paramedik Veteriner Pengendali Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (POPT) dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP). Pejabat 

Karantina tersebut bertanggung jawab atas penyelenggaraan laboratorium 

dimana dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan 

kewenangan tersebut setiap pejabat karantina dituntut harus memiliki 

kompetensi yang memadai di bidang deteksi dan identifikasi OPT/OPTK, 

HPH/HPHK, cemaran mikroba, residu, cemaran kimia (logam berat) sesuai 

jenjang jabatannya. Pemenuhan kompetensi oleh pejabat karantina sesuai 

jenjang jabatan dapat meningkatkan performa laboratorium sehingga dapat 

difungsikan dengan memadai sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Kompetensi pengujian yang mencakup kelompok/ jenis OPT/OPTK, 

HPH/HPHK, cemaran mikroba, logam berat dan residu sangat diperlukan 

untuk terus ditingkatkan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. 

Sumberdaya manusia dalam hal ini adalah petugas laboratorium 

memegang peran sangat penting dalam pelaksanaan pengujian dan 

diagnosa serta aktifitas laboratorium lainnya sebagai ujung tombak tugas 

dan fungsi Barantan. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan pelatihan 

untuk meningkatkan dan memperluas kompetensi. Pelatihan yang 

dibutuhkan pejabat karantina dapat diidentifikasi melalui analisa kebutuhan 

dan kajian. Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait sumberdaya 

manusia ini adalah: 

1. Kompetensi petugas laboratorium haruslah sesuai dengan bidang dan 

ruang lingkup pengujian; 

2. Jumlah petugas laboratorium harus sesuai dengan kebutuhannya; 

3. Frekuensi dan jenis training/magang harus dilakukan secara rutin sesuai 

ruang lingkup petugas laboratorium sebagai upaya menjaga dan 

meningkatkan kompetensi yang bersangkutan; 

4. Pengembangan dan peningkatan kemampuan petugas laboratorium 

secara formal dilakukan dengan pendidikan formal lanjutan (Pasca 
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Sarjana) melalui program beasiswa S2 dan S3 baik didalam maupun di 

luar negeri. 

 
3.4.   Kerangka Regulasi  

 
Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Kerangka merupakan salah satu 

unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian perencanaan regulasi 

mengikuti Badan Karantina Pertanian. Kerangka regulasi adalah 

perencanaan pembentukan peraturan perundang undangan dalam rangka 

memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan 

penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

 

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan 

keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya 

alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari 

implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, 

akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh 

ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan. 

 

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan 

hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan 

operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan 

keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa peraturan/keputusan 

menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan 

karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan 

mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan 

pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina 

merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional 

perkarantinaan termasuk tindakan karantina. 

 

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang 

perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan 

pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 

2000 tentang Karantina Hewan merupakan rangkaian dari kesatuan sistem 

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan 
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kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari 

kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (National Plant Protection 

Organization - NPPO) dan BARANTAN ditetapkan sebagai ‘Focal Point’ 

sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

264/Kpts/OT.140/4/2006.  

 

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat 

angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan 

produk tumbuhan, barang- barang perdagangan lainnya yang 

dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang 

ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media 

pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu 

tumbuhan. 

 

Proses penyusunan dan penyempurnaan berbagai jenis 

kebijakan/peraturan dibidang perkarantinaan masih terus berlangsung.  

Realisasi penyusunan kebijakan teknis sebagai pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah (PP) yang terkait dengan urusan karantina hewan dalam kurun 

waktu 2009-2010 sebanyak 6 Permentan (dari 21 regulasi yang 

diamanatkan PP 82/2009) atau 29%. Sedangkan untuk regulasi di bidang 

karantina tumbuhan telah diselesaikan sebanyak 10 Permentan (dari 19 

regulasi yang diamanatkan PP 14/2009) atau sebanyak 52%. 

 

Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan 

yang masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu: 

1. Revisi UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 

2. Revisi PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan; 

3. Revisi PP No. 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan; 

4. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengawasan dan 

pengendalian keamanan / mutu pangan, keamanan/ mutu pakan, Jenis 

Asing Invasif, Agens Hayati, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya 

Genetik, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka; 

5. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan 

Karantina Tumbuhan; 
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6. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 

Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan; 

7. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 

Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi; 

8. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan; 

9. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 

Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan 

Tumbuhan; dan 

10. Penyusunan Peraturan  Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 

Standarisasi Infrastruktur dan Kompetensi SDM BARANTAN. 

 

3.5. Kerangka Kelembagaan  
 

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional BBUSKP berupa 

struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara 

yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, 

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

yang disusun berpedoman pada Resntra Badan Karantina Pertanian 2020-

2024. 

 

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian dibentuk melalui peraturan 

menteri pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/9/2006, dengan pokok dan 

fungsi melayani pengujian uji standar dan uji rujukan pada laboratorium 

Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan laboratorium keamanan Hayati 

Hewani serta Nabati dari unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina 

Pertanian.  Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian juga malaksanakan 

pelayanan uji konfirmasi terhadap hasil pemantauan hama penyakit hewan 

(HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), organisme penganggu 

tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang 

dilaksanakan di seluruh unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina 

Pertanian. Susunan organisasi Balai Besar Karantina Pertanian sesuai 

bagan organisasi sbb: 
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         Gambar 3. Struktur Balai Besar Uji Standar 
 

 
 
 

Secara umum BBUSKP mempunyai tugas melaksanakan uji standar, uji 

rujukan, dan bimbingan teknis penerapan system manajemen mutu 

laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati. 

Untuk melaksanakan tugas tugas operasional maka sesuai Permentan No. 

43/Permentan/OT.140/9/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Standar Balai 

Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang terdiri dari Bagian Umum, Bidang 

Pelayanan Teknis, Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium, dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program 

system informasi dan dokumentasi dari pelaksanaan uji standar, uji rujukan, 
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dan bimbingan teknis penerapan system manajemen mutu laboratorium 

Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati serta 

pelaksanaan urusan rumah tangga; 

2) Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan 

bimbingan teknis pengujian dalam rangka penerapan system manajemen 

mutu laboratorium Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan 

Hayati; 

3) Bidang Pengendalian Mutu Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian penerapan 

system manajemen mutu laboratorium Karantina Hewan, Karantina 

Tumbuhan, dan Keamanan Hayati; 

4) Kelompok Jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja  
 

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai 

oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. Untuk mengukur tingkat 

capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan 

jelas mencerminkan tugas yang dilakukan.  

 

Tabel 16. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar Uji 

Standar Karantina Pertanian Tahun 2020 – 2024 

 

N
O 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Sasaran 
Kegiatan 

  TARGET KINERJA RENSTRA OUTPUT KINERJA 

PJ Es 
2/3/4 

Uraian Es 
2/3/4 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 

  Sasaran kegiatan 8. Tersedianya Standar Pengujian Karantina Pertanian yang dibutuhkan      

1 IKSK.13 Rasio standar 
pengujian 
karanntina 

BBUSKP Ra   Rasio 
Standa 
Pengujian 
Karantina 
sesuai 
kebutuhan 

100 100 100 100 100 Standar 
pengujian 
yg 
dilaksanaka
n/standar 
pengujian 
yg di 
butuhkan 

     

  3 Uji Standar Bidang 
Pengnda
lian Mutu 
Lab 

Jumlah 
Standar 
Pengujian 
yang 
dilaksanaka
n 

3 5 5 5 5 2 KH,2 KT, 
1 Kahati; 
menghitung 
jumlah 
standar 
pengujian 
yang 
dilaksanaka
n 

     

   Seksi 
Pengend
alian 
Mutu 
Lab KT 

 1 3 2 3 2 Menghitung 
standar 
pengujian 
karantina 
tumbuhan 
dan kehati 
yang 
dilaksanaka
n 

(1) KT 
(2) KT 

(1) KT 
(2) KT 
(3) 
Kehati 

(1) KT 
(2) KT 

(1) KT 
(2) KT 
(3) 
Kehati 

(1) KT 
(2) KT 

   Seksi 
Pengend
alian 
Mutu 
Lab KH 

 2 2 3 2 3 Menghitung 
standar 
pengujian 
karantina 
hewan dan 
kehani 
yang 
dilaksanaka
n 

(1) KH 
(2) KT 
(3) 
Kehani 

(1) KH 
(2) KH 

(1) KH 
(2) KT 
(3) 
Kehani 

1) KH (2) 
KH 

(1) KH 
(2) KT 
(3) 
Kehani 

  Sasaran kegiatan 9. Meningkatnya Kualitas Layanan Uji Standar Karantina Pertanian      

2 IKSK.13 Rasio 
Pelayanan Uji 
Standar 
sesuai 
kebutuhan 

BBUSKP Rasio 
pelayanan 
uji standar 
sesuai 
kebutuhan 

100 100 100 100 100 Pelaksanaa
n uji 

standar 
yang dapat 

dilayani 

     

   Bidang 
Pelayan
an 
Pengujia
n 

Jumlah 
pelayanan 
uji rujukan, 

uji 
konfirmasi, 
uji banding 

dan uji 
profisiensi 

           

   Seksi 
Pelayan
an 
Pengujia
n  KT 

Jumlah 
pelayanan 
uji rujukan, 
uji 
konfirmasi, 
uji banding 
dan uji 
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N
O 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Sasaran 
Kegiatan 

  TARGET KINERJA RENSTRA OUTPUT KINERJA 

profisiensi 
KT dan 
Kehati 

   Seksi 
Pelaya
nan 
Penguji
an  KH 

Jumlah 
pelayanan 
uji rujukan, 
uji 
konfirmasi, 
uji banding 
dan uji 
profisiensi 
KH dan 
Kehani 

           

 

 
 

 
4.2. Kerangka Pendanaan  

 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran 

yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan 

Badan Karantina Pertanian berasal dari APBN dan PNBP. Kerangka 

pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 

17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari 

landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 

2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

Rencana strategis BBUSKP  2020-2024 merupakan suatu dokumen yang 

disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana strategis BARANTAN  

mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden 

Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 

Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara Republik Indonesia, visi dan misi Presiden, serta program kerja Kabinet 

masa bakti 2020- 2024. 

Rencana Strategis BBUSKP tahun 2020- 2024 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang 

Pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi 

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja 

BBUSKP.  

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana 

Strategis BBUSKP 2020 s/d 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan 

sebagaimana semestinya. 


